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Abstract 
 The purpose of this study was to assess the attitudes toward learning about and working with 
computers of Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam students. Attitudes were studied in an attempt to 
ascertain factors such as anxiety, confidence, liking and, usefulness at the university level.   
 
A total of 300 students at various stages of education from diploma to doctoral degrees participated in this study. 
Questionnaires were distributed to students and completed ones (100%) were collected by two research 
assistants. 
 
The instrument used was a questionnaire designed by Loyd and Gressard (1984). The questionnaire solicited 
demographic information, and 40 questions or statements structured on a scale of one to four. They were then 
utilized to measure attitudes toward learning about and working with computers.  Data were analyzed using 
SPSS version 11.0 for frequencies, mean, standard deviation and, cross tabulation. 
 
The results suggested that UiTM Shah Alam students, especially the female students, have positive attitudes 
toward learning about and working with computers. 
 
Keywords:  computer attitude, computer anxiety, computer phobia. 
 
INTRODUCTION 
Background 

University Technology Mara (UiTM) Shah Alam is the oldest and biggest public institution of higher 
learning in Malaysia.  All the students enrolled at the university, including the 14 branch campuses are the 
indigenous people of Malaysia (Bumiputras).  In the Shah Alam campus alone, the student population comes to 
about 42,000 (April 2002, Strategic Planning Center, UiTM).  One of UiTM’s objectives is to educate 
Bumiputeras to become professionals of high caliber who will be independent, knowledgeable and morally 
upright in the conduct of competing in business, trade, science and technology.  With this objective in mind, it is 
crucial that UiTM students realize that computers have invaded all aspects of our lives and therefore, the 
anxiety, nervousness, computer phobia or any dislike towards computers should not be inherent in them. 
 
Education in Malaysia 

Malaysia looks to education as the key to its socioeconomic development.  Furthermore, with the dawn 
of the new millennium a market-sensitive education system is evolving here in Malaysia.  According to the web 
site of the Ministry of Education Malaysia (2002), “Our schools and universities are taking up the challenge of 
globalization by changing not only the content of curriculum and programs but more importantly the delivery 
systems.  IT-enhanced teaching and learning are already making computers in schools, distance learning, video 
conferencing and Internet link a common place for interaction.  We have to race ahead to achieve a significant 
transformation of our educational infrastructure in order to meet the next millennium as a technologically 
competent and scientifically adapt society.” With this goal in mind, Malaysia hopes to become a fully 
industrialized country by the 21st century because by that time, the young person entering the workforce will be 
judged not so much on the knowledge and skills acquired, but on the capacity for lateral thinking, creativity and 
an integrated approach to learning.  Again, according to the Ministry of Education’s web site, “The university 
system is expected to bridge the fundamental shift from an information-based society to a knowledge-based one.  
Malaysia is therefore putting in place the ‘hardware’ and ‘software’ to equip students to take advantage of the 
opportunities offered by an increasingly interconnected world.” 
 
Technology and Change in Malaysia 

In this Information Age, the world of work has changed considerably.  The proliferation of personal 
computers throughout the business environment will continue to place demands on workers at all levels to 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 Article 1 

Copyright © The Turkish Online Journal of Educational Technology 2002 
4 

develop proficient computer skills.  The nature of work will be more complex, and the demand will be for a new 
type of industrial worker, that is for one who will be able to deal with machines and computers in his daily 
work.  The Knowledge Era has arrived and as Internet technology become pervasive and cheap, it will offer an 
enormous opportunity to diminish a different, but real divide (Compaine, 2001).  This is the critical divide 
between those who can read well and take full advantage of the treasures of information that will be so widely 
available and those who are not fully computer literate and, cannot take advantage of easily accessible 
information resources provided by IT. 
 
The information technology (IT) advantage as set out by the Ministry of Education in its web site states the 
science and technology, commerce and industry and even the arts and humanities have been swept along by the 
powerful currents of the Information Revolution.  Therefore, the Ministry of Education has responded by 
implementing wide-ranging reforms to give schools, universities and other higher education institution skills 
and competence to ride the crest of the IT wave.  “Already the education system is putting interactive IT at the 
core of the teaching and learning and, management process.  Smart Schools are being set up where learning will 
be dynamic, lively and brimming with interaction through the use of multimedia technology and worldwide 
networking”.  (2002, Ministry of Education Home Page). 
 
Capron (1987) made several statements relating to the computer in our future, which include:  there will be a 
computer on almost every desk by mid-1990s; the computer will lead the way in increased productivity; and 
computer-based word processing will be the means of recording and transmitting the written word – typewriters 
will be in museums. 
 
The effective application and exploitation of information technology for national socioeconomic growth and 
development in Malaysia is now at a critical state.  Emerging cultural, social and economic trends arising from 
the pervasive use of information technology have indicated that information and knowledge of computers are 
also strategic factors besides land, labor, capital and entrepreneurship in determining the future potentials of our 
nation.  Today, skills, concepts, information and knowledge are the new tools of competition.  Human skills and 
knowledge of computer technology will play a significant role in the national drive to achieve a fully developed 
country status.  The Information Technology advantage as written on the web site of the Ministry of Education - 
Malaysia, states that “Science and technology, commerce and industry and even the arts and humanities have 
been swept along by the powerful currents of the Information Revolution.  The Ministry of Education has 
responded by implementing wide-ranging reforms to give schools, universities and other higher education 
institution the skills and competence to ride the crest of the IT wave.” (2002, 
http://www.moe.gov.my/kualiti.htm). 

 
Statement of the Problem 

The problem of the study was:  What are the attitudes of UiTM Shah Alam students toward learning 
about and working with computers?  Specifically, this study will identify attitudes relating to age, area of 
specialization, gender, and computer experiences.  The findings of this study would be relevant as one of the 
sources of reference for policy makers and curriculum planners in UiTM to improve the current condition of 
curricula so as to determine the needs and trends for computers, and to suggest recommendations for changes. 
 
Research Objectives 

The objectives of this study were designed to answer the following questions: 
Do male students have different attitudes toward computers than female students with respect to computer 
anxiety, confidence, liking, and usefulness? 
 
Is there a relationship between the age of UiTM students staff and his/her attitude towards computers with 
respect to anxiety, confidence, liking and usefulness? 
 
Is there a relationship between the amount of previous computer experience of UiTM students, and their 
attitudes toward computers with respect to anxiety, confidence, liking, and usefulness? 
 
Is there a relationship between the area of specialization of UiTM students and their attitudes toward computers 
with respect to anxiety, confidence, liking and usefulness? 
 
Methodology 
Sample Population 

The purpose of this study was to gather information concerning the computer attitudes of UiTM Shah 
Alam students toward learning about and working with computers.  Specifically, with regards to age, level of 
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education completed, major area of study, gender, and previous computer experience, the study was carried out 
to determine their attitudes toward computers with respect to anxiety, confidence, liking and usefulness. 
 
The approximate sample population for this study is 300 consisting of students at UiTM Shah Alam campus.  
The population is random regardless of area of specialization, faculty or department. 
 
Instrument Design 

The instrument used in this study was the 1988 revision of the Survey of Attitudes Towards Learning 
About and Working with Computers which was developed by Dr. Brenda H. Loyd and Dr. Clarice P. Gressard 
in 1984.  Permission was granted through Dr.  Loyd’s assistant, Sandra L. West at the University of Virginia. 
The 1984 version consisted of 30 statements and represented three main types of attitudes:  (a) anxiety or fear of 
computers; (b) liking of computers or enjoying working with computers; and (c) confidence in one’s ability to 
use or learn about computers.  The 1988 revision expanded the instrument to 40 statements with the addition of 
a fourth subscale-usefulness. 
 
The instrument used for this study has two sections:  the first consisted of five questions to determine the 
respondent’s age, level of education completed, major area of study, gender and previous computer experience.  
These questions provided data for categorical (nominal) analysis of student responses. 
 
The second part of the instrument consisted of 40 statements which the student rated on a Likert scale from 
strongly agree to strongly disagree.  Of these 40 statements, 20 were worded positively and 20 were worded 
negatively. 
 
Procedure 

Three hundred copies of the questionnaire were made and two research assistants were recruited to help 
with the gathering of data.  The research assistants started collecting data from early to late June.  Strategic areas 
on campus and a table was set up.  300 random samples were targeted and the researchers were successful in 
gathering 300 (100%) of the sample data.  As a show of gratitude to the respondents for filling up the 
questionnaire, each respondent was given a souvenir in the form of a ballpoint pen.  Due to this attraction, all 
three hundred (100%) usable surveys were collected.   
 
Analysis 

After the data were collected, they were analyzed using the statistical software SPSS version 11.0 for 
frequencies, percentages, cross tabulation and descriptive statistics.  The population variables of age, level of 
education, major area of study, gender and previous computer experience were given numeric values to aid in 
data analysis.  With the six variables and the 40 statement responses, a total of 46 entries were made for each 
survey.  The subscores were tabulated when all the correct response values have been determined.  The overall 
computer attitude was calculated by totaling the four subscores.  The minimum score, maximum score, average 
score, standard deviation, and the number in the groups were calculated for each value of each variable using the 
statistical software, SPSS version 11. 
 
Results  

Of the 300 questionnaires distributed to randomly selected students at the UiTM Shah Alam campus, a 
total of 300 (100%) usable responses were collected and tabulated.   
 
The gender distribution from the 300 responses were 127 male students (42.3%) and 173 (57.7%) female 
students.  In terms of age, the largest number of respondents were from the age groups of 22 or less and 23-25.  
Overall, the respondents’ ages ranged from 18 to 55.  The faculties of:  Office Management and Technology, 
Media Communication, Business Management, Applied Science, Law and Administration, Building/Town 
Planning and Engineering rated the highest number of respondents. 
 
Results of the survey also show that females had a higher average on the usefulness subscore than did the males.  
Males averaged a score of 22.5 with a standard deviation of 3.33 for the usefulness subscore.  The computer 
liking subscore results show that the age groups of  less than 2 and 36-40 had the highest score with a maximum 
score of 30-31 and a standard deviation which ranged from 3.48 to 3.50. 
 
The results of the anxiety subscores show a positive relationship among the respondents with more than one 
year to, 1-6 months’ of experience respectively.   
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The results of anxiety subscores show that respondents from Office Management and Law & Administration 
had a maximum score of 38 and 31 respectively.   
 
Recommendations 

Based on the research completed in this study, the following recommendations have been made: 
a) Results of the study indicated a lowering of overall computer attitude for those students from the age group 
of 22 or less.  A need’s assessment should be conducted in order to determine computer training or revising the 
curriculum related to computers.  The role of the school in preparing the students in the real workforce and 
technology-related workplace will continue to evolve as computers become more vital and necessary in the 
Knowledge Economy.   
b) Female respondents have more positive computer attitudes than males did.  Further research should be 
conducted  to determine if gender differences occur in computer usage and to suggest methods of improving the 
computer attitudes of UiTM Shah Alam students. 
c) Results of the survey indicated that students with no experience have more negative attitude toward 
computers.  Further research should be conducted to determine the reasons for this and to suggest possible 
solutions. 
d) The survey sought to determine if educational specialization made a difference in the attitude of students 
toward computers.  Further research should be carried out in the areas of specialization to determine the causes 
of these attitudes. 
 
References 
Anderson, R. E. & Klassen, D. L.  (1981).  A conceptual framework for developing computer literacy 

instruction.  AEDS Journal, 16(2), 128-150. 
Artwohl, M.  (1989).  What research says about keyboarding skills and computer anxiety.  (ERIC Document 

Reproduction Service No. ED 312 444) 
Babbie, E. & Halley, F.  (1995).  Adventures in Social Research:  Data Analysis Using SPSS for Windows.  Pine 

Forge Press, California. 
Bell, F.  (1981).  Classroom computing:  Beyond the 3 R’s.  Creative Computing, 5, 68-70. 
Bollentin, W.R.  (1998, April 10).  “Byting Back:  Is Technophobia Keeping You Off the Internet.”  On the 

Internet Magazine.  http://www.csudh.edu/psych/OTI.htm 
Bork, A.  (1980).  The Computer in the School:  Tutor, tool, tutee.  New York:  Teachers College Press. 
Brod, C.  (1984).  Technostress.  Menlo Park, CA:  Addison-Wesley. 
Capron, H.L.  (1987).  Computers:  Tools for the Information Age.  Menlo Park, CA:  Benjamin-Cummings. 
Chu, P., & Spires, E.E.  (1991).  Validating the Computer Anxiety Rating Scale:  Effects Of Cognitive Style and 

Computer Courses in Computer Anxiety.  Computers in Human Behavior, p. 7-21. 
Clement, F.J.  (1981).  Effective considerations in computer-based education.  Educational Technology, 21, 28-

32. 
Fauri, J.D. (1984).  A study of the factors associated with resistance to computer Technology  in the workplace.  

Unpublished doctoral dissertation, Southern Illinois University at Carbondale, Illinois. 
Francis, S. (1988).  The impact of educational level, gender, age and computer experience on computer attitudes 

of adults enrolled in ABE and GED programs in the state of Arkansas.  Dissertation Abstracts 
International. 

Gallini, J.  (1983).  What computer-assisted instruction can offer toward the Encouragement of creative 
thinking.  Educational Technology, -11. 

Gressard, C.P. & Loyd, B.H.  (1986).  The nature and correlates of computer anxiety in college students.  
Journal of Human Behavior and Learning, 3, 28-33. 

Gueldenzoph, L.E.  (1995, December).  Keeping up with an ever-changing content area.  Business Education 
Forum, 23-25. 

Harrington, K.V.  (1988). Computer anxiety:  A cloud on the horizon on technological Interventions.  
Organizational Development Journal, 6, 51-55. 

Heller, R.S. & Martin, D.  (1982).  Bits ‘n bytes about computing.  Maryland:  Computer Science Press. 
Hentrel, B.  & Harper, L.  (1985). Computers in Education.  Ann Arbor:  University of Michigan Press. 
Hill, K.H.J.  (1988). A comparison of computer attit6ufes of self-selected educators attending a computer 

workshop-conference and the general population of Kansas educators.  Dissertation Abstracts 
International. 

Hunter, B.C.  (1981). Computer literacy in grades K-8.  Journal of Educational Technology Systems, 10(1), 59-
66. 

Inman, V.   (1983). Learning how to use computers in a frightening experience for many.  Wall Street Journal, 
35-49. 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 Article 1 

Copyright © The Turkish Online Journal of Educational Technology 2002 
7 

International Conference on Trade and Investment (Prime Minister’s Speech).  (November 15, 1993).  Retrieved 
on October 27, 2001 from http://www.smpke.jpm.my/ris/ris-main.htm 

Jay, T.  (1981). Computerphobia:  What to do about it.  Educational Technology, 21, 47-48. 
Kay, R.H.  (1989).  Bringing computer literacy into perspective.  Journal of Research on Computing in 

Education, 21(41), 35-43. 
Keinschrod, W., Kruk, L.B. & Turner, H.J.  (1983).  Word information processing administration and office 

automation.   (2nd. Edition).  Indianapolis:  Bobbs-Merrill.   
Kettinger, W.J.  (1991). Computer classrooms in higher education:  An innovation of  teaching.  Educational 

Technology, 31, 36-43. 
Kinzer, C.  Sherwood, R. & Bransford, J.  (1986). Computer strategies for education.  Columbus, OH:  Merrill 

Publishing Company. 
Koohang, A.A.  (1987).  A study of attitudes toward computer anxiety, confidence, liking, and perception of 

usefulness.  Unpublished doctoral dissertation.  Southern Illinois University at Carbondale, Illinois. 
Malaysia, 7th Malaysian Plan.  (1995-2000).  Retrieved on February 4, 2002 at 

http://www.jarring.my/pcdom/7plan.htm 
Malaysia, 8th Malaysian Plan.  (2001-2005).  Chapter 13 – Information and Communications Technology.  

Retrieved on April 10, 2002 at http://www.smpke.jpm.my/RancanganWeb/RM8/kan13.pdf 
Malaysia, Ministry of Education.  (2002). Retrieved on March 30, 2002 at http://www.moe.gov.my/educ3.htm 
Marino, P.  (1995).  Making the Power Connection.  Business Education Forum, 21-23. 
Martin, W.R. & Gray, R.A.  (1984).  Computer-phobia, Human Relations, and Media Specialist.  International 

Journal of Instructional Media, 277-283. 
Martinez, M.E.  & Mead, N.A.  (1988). Computer Competence:  The First National Assessment.  NAEP:  

Educational Testing Service. 
McQuarrie, K.  (1990). Identification of Computer Attitudes of Vocational Education Studies students at SIUC.  

Unpublished research paper, SIUC, IL.  USA. 
NAEP.  (1986). Computer Literacy:  Definitions and Survey Items for Assessments In School.  Washington, 

DC:  National Center for Educational Statistics. 
Naisbitt, J.  (1982).  Megatrends:  Ten New Directions Transforming our Lives.  New York:  Warner Books. 
O’Leary, T.J. and O’Leary, L.I.  (2001). Computing Essentials, 2001-2002, Complete Edition.  International 

Edition 2002.  McGraw-Hill Book Co.  Singapore. 
Schroeder, D.C.  (1990). Computer Literacy in Lutheran Schools:  Is there a consensus On Curriculum 

objectives?  Unpublished thesis, SIUC, IL.  USA. 
Shelly, G.B.; Cashman, T.J. and Vermaat, M.E.  (2000).  Discovering Computers 2001 – Concepts for a 

Connected World, Web and CNN Enhanced.  Course Technology. USA. 
Sullivan R.J.  (1980). Human Issues in Computerized Social Studies.  Child Welfare, 59(7), 401-406. 
Taylor, P.H.  (1970). How Teachers Plan Their Courses.  London:  National Foundation for Educational 

Research. 
Thode, T.  (1990). Technological Educational in the Elementary School.  Guilford, CT:  Dushlein Publishing 

Group, Inc. 
Vision 2020.  Retrieved on November 25, 2001 at http://www.jarring.my/isis/mbc/2020.htm 
Wright, A.  (1980). Developing standards and norms for computer literacy.  ERIC Document Reproduction 

Service No. ED 208 847. 
Wunsch, D.  (1986). Action research in business education.  Business Education Forum, 40 (5), 31-33. 
Zimmerman, M.  (1994).  F.  Lee Bailey makes case for mobile technology.  P.C.  Week, 11 (35), A3. 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 8 

DISABLED PERSONS AND THEIR POSITION AT THE CONSTRUCTION 
EDUCATION 

 
Yrd. Doç. Dr. Sibel Demirarslan 

University of Kocaeli, K.M.Y.O., Division of Construction 
Address: Uluçınar cad. G-16 B Blok D:15 Yahyakaptan, Kocaeli – Turkey 

Tel: 0 262 311 32 61 
GSM: 0 542 582 94 38 

E mail: sibeldemirarslan@mynet.com 
 

ABSTRACT 
Nowadays, we can hear the word “quality ”, many different times and subjects, in our daily life. For 

example, business, education etc. To provide quality at the education and business life, firstly it must be realized 
this slogan “suitable work, suitable person”. 
 
In this paper, firstly disabled persons and after relation between construction sector have been examined.  
Choosing conscious job isn’t only a paper which is calling “diploma”, at this situation it can be said easily that 
“it  will never use, for a work” after gradutıon.  The aim must be a suitable job for him/her and their ability, wish 
and also their physical position. Afterwards, can be formed output at the education and business life.  
 
Therefore, in this paper these important subjects have been examined: 

• Disabled persons, disable varieties and definitions, 
• Disability in the law, 
• Business areas for disabled persons, 
• To fix kinds of disability, especially construction sector. 

 
This paper also includes, the results of meetings with some construction firms(which are serving different 
sectoral areas), by using question form.  
 
Disabled persons, must have education, of course. But, for happy and productive life, must head towards suitable 
job.  
 

Key words: Disability, kinds of disability, education, business, construction, output 
 

1. INTRODUCTION 
Healthy society come together from healthy persons. If a person loses his/her physical,  psychological 

or mental health, this will be problem for his/her family, also. But, of course every person different each other 
and has different health position. But, ill, illness and disabled are not the same. 
 
According to United Nation’s raport, %10 of inhabitants of the world can be disabled / handicapped persons. So, 
disabled persons can wish to redesign and put in order the environmental conditions. Unfortunately, they live the 
same environment with others and there are very difficulties for them.  
 
According to Sweden constitution  
                                                         “All the society’s power come from humans”.  
While to talk about society’s conscious, we must see and take care the all disabled persons are active and have a 
capasity, if sobebody gives possibility. Human is important. Education’s subject is human. So, some questions 
must answer. These are: 

• What is human? 
• How can they learn? 
• How they can be taught? 

 
2. DEFINITION 

At the last years, disabled person’s problems take place on agenda. They can mix with society and 
outside life; they can integrate with social and physical environments.  
 
So, what is the meaning of disabled / handicapped? They have some functional loses at physical, mental and 
psychological specialities in different proportions. Causes of these can be incomplete and destroyed organ. So, 
they can not suit with life necessities in some negative environmental positions. Sometimes they need to keep 
help, look after and educate. 
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According to United Nations definition of disabled person is : 
“Difference between normal person, because of handicap on their physical or mental capabilities; they can not do 
everything by themselves. This handicap causes can be about inheritence or accident. So, this people is called 
disabled.” 
 
Disability can not be only inheritence; work, traffic and sport accidents, different injurements, some illness and 
wars also causes of disability. 
 
WHO (World Health Organization) has determined disability causes: 

• Accident at holiday, 
• Accident at sea, 
• Accident of pedestrian, 
• Accident at work, 
• Illness of profession, 
• Illness of alcohol and narcotic, 
• Food, 
• Burn, 
• Fall down on tree or roof, 
• Pregnancy or when the giving birth accidents or misfortune. 

 
If disabled is very heavy  position, can not integrate to outside life; his/her coonection may only by Windows. In 
this position house interior must redesign or reorganization according to his/her. But, to improve their life 
quality, integration to the life and education are very important factors. 
 
2.1. Kinds of disability 
       A. Physical disableds :  

• Orthopedics disabled : In spite of all reforms, they can not profit their skeleton, nevre system, muscle 
and articulation. They can not harmonize with social life. Causes of this kind of disabilities are; 
Pregnancy, giving birth process, accidents, central nerve system, brain damages, birth anomaly etc.  
They may have heavy physical insufficiency which affects performance. 

• Walk disabled: They can not move easy or they need some apparatus. 
• Disabled which dependent to Wheel chair: they can move only by Wheel chair. 

Hand/s or arm/s disability: They can move hand/s or arm/s in a great difficulty or they can not.  
B.Having a difficulties or disabilities about seeing:  
• Having difficulties about seeing: They have very less rate capability or their sight(vision) area can be 

narrow. They can not see without apparatus / glasses. Their vision capasity is less than 3/10. 
• Blinds: They can not see. In spite of all correction, their sight capasity is less than 1/10 by two eyes. 
C. Hearing disability: 
• Difficulties about hearing: They can hear only hearing aids. Hearing lose level between 25-70dB. 
• Deafness: They can not hear. Hearing lose level 70dB or more than. 
D. Talk disabled & mute : Their talking is spoilt by ritm, different shrill, accent and voice control. 
E. Mental disability: Sometimes, mental progress can have slow down, hesitation or regression. So, 
individual’s behaviours are different according to can temporary persons. He/she is always insufficient and 
backward. He/she can learn very difficult and late. Their thinking capability is limited. But, mental disabled 
person can be educated for sense or action, from the baby process. This can affect the mental progress. 
• Intelligence divisions are between 0 -24 (idiot) = heavy mental disabilities 
• Intelligence divisions are between 25 – 44 (embecile) = they can be taught. 
• Intelligence divisions are between 45 – 75 (debil) = they can be educated. 
F.  Psychological disability:  Because of different causes, they can not conform to life’s necessities. They 
always lose ability and function. 
 

2.2. Action capability and environmental organization 
Human’s activities in daily life, sum up in three groups: 

• Personal care activities(action, eating, toilet, dressing, personal cleaning etc.) 
• Actions about role(student, architect, teacher etc.) 
• Social relations(friendships, hobby etc.) 
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In addition to these, other personal positions are important. For example; physical and psychological position, 
years old, sex, family structure, life style, cultural structure, economical position etc. Individual come together 
with all these specialities. She/he checks his/her emotion/feeling and then wants or not to join with the society. 
Disabled persons can take in to society; but, this up to environmental inputs. These are, family, friend, society, 
physical condition, comfortable place. 
 
Physical disabled persons can feel difficulties and balance problem while they are walking; come down, up down 
at staircases both in buildings or to ehicles, stretch etc. 
 

If  disability about seeing, enlighten, contrast, suitable writing are very important. 
For blind persons, Braille alphabet, hearing and touching signboard must be used. 
For hearing disability, visual informations are important..  

 
In this way, they can feel about environment that easy usage, easy transportation, liveable and understandable. 
 
2.3. Aim 
The aim must be integration to the daily / social life as possible. Some specialities must be provided for them. 
These are; 

• Self confidence, independence, organization their life. 
• They must join to society as a producer by economically and social side. 
• Both his/her family and society must be conscious about disability. 
• Local managements, associations must be helper. 
• New technology must us efor disability(for example; some apparatus, new operation technics etc.) 
• Both disabled person and his/her family must educate psychologically. 
• Physical and architectural environments must take care, put in order. Some obstacle must remove. 
• Transportation must be easier. 
• Some suitable activities must organize for them(sport, hand skills, etc.) 
• They can produce some products. There must be some associations for marketing. 
• Some causes must be organized. (This must be suitable their ability, capability and of course, disability. 
• Profession advisor services must be widespread. 
• They must support for having a job. 
• There must be relation and coordination between education associations. 
• New educational technics and new materials, tools, apparatus must use. 

 
2.4. Regulations 
There are some regulations and laws about disabilities. These are; 

• Regulations about employment of disableds(Official gazzette, 16.05.1987 date; number:19402) defines 
all concepts about this subject. There is disabled personal obligation if any place of employment  has 
fifty or more than personals. This disableds must have some characteristics according to this 
regulations. Their work place and special salary have been determined.  

       Disableds is being defined in this regulations : They are deprived of work abilities between min. %40 
and          
       max. %70 because of their physical disability.  But, they must confirm by health commission, after they 
can 
        employ. If any place of employment have more than fifty personals, a disabled person must be 
employed  
       in there, according to regulations. 
• There is another regulations about determination, investigation, care and rehabilitation of handicappeds. 

This is being written by Government Ministry and Child Protection Association General Directorate. 
• 1475 : Number, Employe regulations, 
• 657 Number, Government Official law. 
• 24.02.199 date, 2362 official gazzette, 4369 number; Income tax law. 
• Regulations about support of employment. 
• Regulations about being retired. 

 
2.5. Examples employee for disableds 

• Physical disableds 
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Quality control, official at booking Office, official at Office, official at cashier’s desk, recepsionist, 
kilim weaver, shoes repair, textile employer, official at telephone Exchange, typewriting, computer 
writer / operatör, musician,  

• Hearing disabled 
Typewriting, photography, accountancy, technical drawing, maisonary, tailor, coiffeur, electrician, etc. 

• Seeing disableds 
Computer usage, typewriting, official at telephone Exchange, musician etc. 

 
3.EDUCATION 

There are many different definition about education, some of them are: 
“Education is a human educating process according to specific aims.” 
“It aims to change human’s behaviour to specific development with some planned effects.” 

 
Another concept about education is “special education”. Written decree (30.05.1997 date, KHK573number) 
defines this: 
 
“This education suffices disabled people’s education needs with qualified personals, developed education 
programmes and technics and in special buildings for disableds and their speciailities.” 
This special education  is up to kind of disability. This education programme is being delivered in three different 
forms, both primary and secondary school. 

• Different special education schools 
• Special classroom at normal schools 
• Normal classroom at normal schools(aim is joining with others.) 

 
All alives progresses grow up by communication and effects from environment. For example, baby after giving 
birth always learns something.  
 
They can profit by both organic and prevalent (widespread) education. Keeping at home is not useful also 
harmful for them. But, education of disabled person is expensive. Because, they need special education 
conditions, special rigging, special sources, sufficient and qulified educators, special buildings or reform and 
reorganized buildings. 
 
Disabled and normal students can not be joined very easy. In this position, teacher has a great responsibility. 
She/he must be hepler, understanding and joiner. 
 
Handicapped persons want to have some rights as everybody. These are about education at primary, secondary 
and high-school, also university. They need some aids and interpretership services. These must be suitable for 
kinds of disabilities. They also want to live don’t need another persons help. To be enough for themselves as 
possible.  
 
Therefore, environmental stimulus are very important, especially for disabled children. Number of stimulant and 
related to them affects development. Suitable apparatus, buildings and places are very important at education. 
But, of course this stimulus and environmental datum’s shape and characteristic change according to  different 
disability. Environmental datums must be helper and comfortable for them, at school process.  
 
Some orthopedic disabilities can’t  go to school because of physical insufficiency. They need special education, 
care, surroindings conditions, implement and apparatus. Generally, in foreign country they are being integrated 
to the normal classroom. This integration is being applied as a par tor full time. In our Country, there isn’t 
special education support. Only, some students are being integrated. There are Wakf (foundation) and 
association’s schools. 
 
Completing this process isn’t very easy, for them. Unfortunately, number of  university students are very less. 
There are many difficulties (Environmental,sources of education, having apparatus, need of helper etc.) at 
Primary, secondary and high school life. If a person achieve these  steps, must decide for conscious prefence. 
They must enjoy and wish that division.  They must educate as less as difficulties. This means also comfortable 
profession life. So, choosing division for university must take care. Aim isn’t only to win any division at 
university. Style of education(application, laboratuary, investigation, theory etc.), expectation of 
students(responsibilities, capabilities, skills etc.) and also place of school, transportation and alternatives must 
research. Profession and business areas, work places must learn. About employment : 

• Study area/subjects, 
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• Business divisions/departments, 
• Additional specialities(for example, some sertificates) 
• Style of employment, etc. 

At the end of this investigations, choice must be correct and suitable for individual. Tatrget must be determined 
most suitable. Because, there  isn’t any advisors and advisor associations or any warning / stimulus by writing. 
At the end of this, hearing-talking disabled or physical disabled students can come to construction division. Of 
course, at the university education process there isn’t any special education association, special classroom, 
special educators for them.  Disabled students join to normal classroom at the university. They educate in the 
same condition. This provides to communicate, group study, etc. But, again it must be said that, kind of 
disability is very important in the education process.  
 
3.1. Education of construction 
Education is being realized for to reach some aims. Target is very important at the education. Individual’s and 
society’s needs must take care. Because, aims must include everything about society’s expectation from 
individual. All students may not be physically or mentally normal. Some of them can have different 
disability.So, this will reflect to education.  
 
There are connection between his/her education level and success at business area. This relation also interests 
with location, respect and income. Of course, while the profession choosing step, individual may not think 
whether it is suitable or not. They can prefer chance upon their division.. But, especially disabled persons must 
be very carefully. Any wrong decision is will be a great mistake. This affects moral and self-confidence.  
 
Construction is a technical division. So, complete this division in a success needs mathematics knowledge, 
concentration, perception, comprehension etc.   Education needs, laboratuary, drawing, computer skills and also 
using organs. Nevertheless, unfortunately, disabled persons will live difficulties in education term. Because, 
education can not be completed only by reading. So for example, hearing disabled person will not understand 
subject. 
 
Not only education but business life is also active. Some business area examples are: 

• Site(Yard) 
• Architectural or engineering office : Drawing : hand skills, computer, exploration, etc. 
• Official and other associations 
• Building control firms, 
• Laboratuary 
• Contractor firms. 

 
4. EVALUATION 

Construction division has many alternatives for employment. Every different area needs different skills, 
abilities, different specialities and also characters. It can be examined as a table. 
 
Disability Place of work : Office Explanation 
One hand or arm disability - Can not be dominanted; document, 

Project, drawing tools must be 
used. Sometimes, computer skill 
necessary. 

Two arm disability - Impossible 
One foot / leg disability + This may not be difficult at Office, 

both drawing or calculation. But, 
furnishing is very important for 
their moving. 

Two foot / leg disability ^^ This may have difficulty moving in 
the Office, because of furnishing. 
Especially for Wheel chair. Also, 
stretching to anywhere, using high 
level shelf is impossible. But, they 
can study on the table with two 
hands.  

Illness of eyes; less vision, 
difficulty about vision 

^^ If only one eye has a less vision 
problem, she/he can work, 
probably. It is not very easy, but 
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not impossible. 
Two eyes problem - It is impossible. 
Blind - It is impossible 
Difficulties about hearing ^^ This may have difficulties; 

understanding subject, 
communication, definition, 
explanation… Because of only 
visual sensation. 

Deafness and dumb ^^ Some visual panels must use, this 
may have difficulties at Office 
environment.  

Table 1: Work at office for disableds. 
 
Disability Place of work : Construction site  Explanation 
One hand or arm disability - Arms and hands necessary for 

safety. Using staircases, sometimes 
climbing, holding are very very 
necessary and important actions. 

Two arm disability - Impossible. 
One foot / leg disability ^^ For safety, have difficulties; 

walking, go up down on staircases, 
are some actions from construction 
site. Ground is not uniform, there 
may be rubble… 

Two foot / leg disability - It is very dangerous and impossible. 
Illness of eyes; less vision, difficulty 
about vision 

^^ May be, but more attention to the 
hearing warnings are important. 

Two eyes problem - It is impossible. 
Blind - It is impossible 
Difficulties about hearing ^^ This will have difficulties about 

understanding of concepts, only 
visual ability can be insufficient. 

Deafness and dumb ^^      “               “               “ 
Table 2: Work at construction site for disableds 

 
Disability Place of work : Laboratuary Explanation 
One hand or arm disability - Preparing tests (experiments), need 

skill and capability. Ussing of test 
sets, tools, material and equipment. 

Two arm disability - İmpossible 
One foot / leg disability ^^ Stand up position is necessary while 

doing tests. This can be difficult. 
Two foot / leg disability ^^ Laboratuary studies need to stand at 

the workbench, table. Also, 
furnishing of laboratuary may not be 
suitable for aid-apparatus. 

Illness of eyes; less vision, difficulty 
about vision 

^^ May be, but more attention to the 
hearing warnings are important. 
And, sensitive tests need more 
attention. 

Two eyes problem - It is impossible. 
Blind - It is impossible 
Difficulties about hearing ^^ This will have difficulties about 

understanding of concepts, only 
visual  ability can be  insufficient. 

Deafness and dumb ^^      “               “               “ 
 

Table 3:  Work at laboratuary  for disableds 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 14

Disability Explanation 
One hand or arm disability Education is difficult for them. Both hand or 

computer drawing and calculation, sensitive 
laboratuary studies, tests, measuring need hand skills 
and usage. 

Two arm disability Education is impossible. 
One foot / leg disability Stand up studies will be difficult. For example, 

laboratuary tests. Transportation to school, library can 
have problems for them. 

Two foot / leg disability Transportation to the school, moving in the school is 
very big problem. Furnishing is very important. 

Illness of eyes; less vision, difficulty about vision May be, but more attention to the hearing warnings 
are important. And, sensitive tests need more 
attention. 

Two eyes problem It is impossible. 
Blind It is impossible 
Difficulties about hearing This will have difficulties about understanding of 

concepts; only visual ability can be insufficient. 
Deafness and dumb      “                  “                “ 

Table 4: Education at construction division for disableds 
 

First semester Second semester Third semester Fourth semester 
Material of science and 
building material 

Technology of concrete Ground mechanics I Ground mechanics I 

Technology of building I Building architecture and 
drawing details 

Topography Administration 
management 

General and technical 
communication 

Technology of building II Reinforced concrete I Reinforced concrete II 

Building static I Building static II Steel building I Steel building II 
Turkish language I Turkish language II Organization of Office 

and site 
Measureement and 
investigation works 

Principles of Atatürk and 
revolution history I 

Principles of Atatürk and 
revolution history II 

Building installation Quality, safety and 
standarts 

Mathematic I Mathematic II Design by computer I Design by computer II 
Computer I Computer II Fine Works I (optional) Fine Works II (optional) 
Science principles of 
technology 

Resistance Road construction I 
(optional) 

Road construction II 
(optional) 

  Prefabric buildings I 
(optional) 

Prefabric buildings II 
(optional) 

  Wooden buildings 
(optinal) 

Built of stone or brick 
buildings 

  Damage determination at 
buildings  I(optional) 

Damage determination at 
buildingsII (optional) 

  Hidrolic (optional) Water assurance and 
small churn water 

   Analize and design of 
system 

Table 5 : Lessons at Vocational School at University 
 
Construction sector needs action, everywhere. Always, there are activities. Sector needs skill. Orthopedic 
disabilities(unless less stage disability) up to dimensions of the place and furnishing. Suitable and necessary 
areas and dimensions must apply for walking, using apparatus turn, stretch and other activities. Site working is 
impossible  Ground is not suitable. Materials of construction, rubbles are very dangerous for disabled persons. 
Scaffolding, base on staircases must be use, these are parts of work. 
 
For hearing and talking disabilities also have different difficulties. Communication is very important for both 
Office and site. Talk about detail, opinion, Project, description of work are necessary. Work accident warning is 
important and difficult for them. 
Construction education for eyes handicapped is really a great wrong. Never they can study. 
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Mental handicapped persons, unfortunately, can not educate for university. They can only have special 
education.  
 
For this study, to the 35 different construction firms was being asked; is there any disabled personal at their 
firm? These firms are, architectural and engineering Office, contractor and concrete firms. Unfortunately, there 
isn’t any disabled personal in there.  
 
Also, there are 3 physical disableds students(leg disability) in construction division, now. They were being asked 
about their choice; 2 of them are one leg disabled. They are official in the Public sector. They are second 
education students. Their aim is only being promoted at their employe?  They will continue to their employe 
after graduation.  
Third student is two leg disabiled, she uses aid apparatus: sticks. She is also victim of East Marmara earthquake. 
She has only a cause about choosing construction division; she is looking for an answer about earthquake 
disaster? Why many of buildings falled down. She heads towards to computer usage. The best employe will be at 
Office, especially by using computer both drawing or calculation&measurement for her.  
 
5. RESULT 
 
Education subject is “human”. Human’s ability, capability, skills are very important. Because, human is 
important as an individual. Human specialities must determine and treat. Namely, diploma isn’t enough  for 
everything. Education is not everything, as a process. The main thing is profession life at business sector. So, 
individual must be suitable for  work  with job, skills, abilities, additional inputs etc. Job must fit to person’s 
physical, psychological, mental, cultural structure, abilities, family structure, life style, behaviour, benefits, 
expectations etc. Individual and his/her job will complete each other. For success, there must be advisors or 
advisors associations. Both individual and his/her family must be educated about disability . They must be 
conscious at their decision.  
 
New education technics and special education  technics must apply. New materials, apparatus, tools must use. 
For example, special books for blinds ( Braille alphabet) must be at library. Or, hearing disableds must be 
comfortable by signboard.  
Environment must arrange for them, too. Interior and furnishing must be suitable for disabled persons. We 
mustn’t keep them at home. They must join to outside life, with others. 
 

For their happiness, they must be productive in suitable professions for them. 
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EFL STUDENTS USE OF TECHNOLOGY IN THE PRESENTATIONS 
 

Bahire Efe Özad & Ülfet Kutoğlu 

ABSTRACT 

English for Mass Communication is a course offered by the Faculty of Communication and Media 
Studies to the students studying at the Departments of Journalism, Radio, Television and Film, and Public 
Relations and Advertising in their sophomore year. Students taking this course are required to make a 
presentation at the end of the semester. In their presentations, the students are required to use some visual aids 
like posters, VCD, or power point. This study explores the ideas and feelings of the students who show 
preference towards using technology in order to enrich their presentations. 

 
Key Words: ESL, Project work, Affordances, Effectivity, Technology in the classroom, Communication 
Education, TAPE Analysis, Two-Step Reading (Denotation and Connotation)  
 
In the late twentieth century, parallel to the rapid developments in new technologies, particularly communication 
technologies, some characteristics of traditional education started to change. Today, teachers, through the use of 
multimedia technologies that include texts, graphics, sound, pictures etc., are seeking to provide richer 
atmosphere for their students. In other words, technology offers teachers educational communication 
technologies. One of these is the video which is one of the technologies that brings material to life, enhancing 
students’ abilities to remember and understand what they see and hear. Until recently, teachers have just used 
videos primarily as a visual tool to demonstrate events or concepts. Currently, computers offer more than 
pictures, sound and animation; they enable students to interact, get feedback synchronously, and to improve 
their creativity. 
 
In addition to supporting the teacher by enriching the classroom teaching/learning situation, some products of 
technology, such as the internet stand as the independent education provider which promotes independent 
learning. As a result, in the information age, students need to learn how to operate technological products. What 
is more, they need to discover alternative ways of interpreting and using new technological tools. 
 
The present paper explores the use of technology in a course where the technology is not the main emphasis of 
the course. Before the English for Mass Communication course, in the freshman year, the research participants 
took two computer courses: Computer Literacy and Computer Mediated Communications. In these two courses, 
they were introduced to the basic concepts and skills of computer literacy and the role of technological tools in 
communication. 
 
Ryder (1996:1) based on James Gibson’s model of affordances defines affordance and effectivity in relation to 
computer literacy. Ryder (1996) suggests that the term affordance describes a potential for action, the perceived 
capacity of an object to enable the assertive will of the actor. Ryder cites Gibson (1977), according to whom 
affordances are:  
 
“The action possibilities posed by objects in the real world. There are many objects in our environment. Some 
we ignore, some we adapt to, and some we appropriate for our assertive will. It is the objects in this last category 
that fall under the definition of affordances. Certain objects afford opportunities for action. An affordance is a 
value-rich ecological object that is understood by direct perception. Perception informs individual affordances. 
Action transforms into effectiveness which extend human capabilities … Our bodies are affordances. The eyes 
afford perception, the ears listening, the hands manipulation, the tongue and vocal chords afford utterances.  ... 
Natural affordances emerge into effectiveness through the use in conscious activity. In other words, first we are 
aware, and then become unconscious about using something. Then, affordance becomes effectivity” (Ryder 
1996:1, 2). 
 
Technology media are affordances to the extent that they promise extended human capabilities of seeing, 
hearing and uttering. In other words, tools are affordances to the extent they offer extended capabilities for 
manipulating things in the environment. 
 
In relation to this study, the technological literacy the students obtained from the computer courses they took in 
the previous year represents their affordances. The students convert affordance into effectivity when they use the 
technology while doing their presentations. English language the student obtained from their previous education 
represents another affordance. Though presentations, student’s affordances are extended into effectivity. 
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This study sets out to explore whether the students feel confident and willing about using the technology when 
they are engaged in another activity. With this respect, we would like to explore the educational technology in 
relation to the affordances of the sophomore year students studying at the Faculty of Communication and Media 
Studies.  
 
CONTEXT OF THE STUDY 

After the English Preparatory School, three English courses are provided at the Faculty of 
Communication and Media Studies. Two of these courses are offered by the School of Foreign Languages and 
one of them by the Faculty of Communication and Media Studies.  English for Mass Communication  (COM 
233) is the last course provided by the Faculty of Communication and Media Studies in order to improve 
students’ English competence and to help them to understand their departmental courses better. English for 
Mass Communication is an intensive writing, reading and speaking course which aims at focusing on the 
specialized language of mass communication studies. Incorporating various texts and readings from the Faculty 
curriculum are used to familiarize the students with the language used in the field of Journalism, Public 
Relations and Advertising and Radio, Television and Film. Students are expected to practice English in all 
aspects of media: print, sound, and moving image. Step by step, each section in the course pack shows students 
how language, sound and images are combined to make media texts, how media texts are put together, to attrack 
a particular audience and how they can be broken down for easy analysis. 
 
The course material consists of two English For Specific Purposes (ESP) books. One of them is called Mixed 
Media by Barrie Day; the other one is called Marketing by Maggie-Jo St. John. The aim of using this material is 
to help students to improve their skills in media literacy over the range of related texts such as printed and 
moving image. The material aims to build up the vocabulary about the media texts and to study these texts by 
using the TAPE model and two-step reading. 
 
The TAPE model is a basic tool for examining any media text. Students analyse the text in terms of type of text, 
the target audience which the text is intended, the purpose and how effective do the readers consider the text 
would be. Two-step reading is another tool of examining media texts in depth. Two-step reading is based on the 
examination of the different signs that make up the media text (denotation), and the consideration of the 
meanings and the effects that these signs have (connotation).  
 
Moreover, students are expected to apply these models to their own work. They prepare projects and present 
them. 20% of the course assessment has been allocated to the presentation of a project prepared by the students. 
15% of the presentation has been allocated to their skills in presentation and 5% to the written report. At the end 
of the academic semester, these presentations are presented to the class either individually or as a group work. 
Each group contains maximum two students and the duration is approximately 10-15 minutes for each student. 
The topics of these presentations are chosen from the students educational background and they are supposed to 
use TAPE analysis and Two-step reading. Using these models and subject related topics motivate the audience 
more. Hence, the audience contributes to the presentations by asking some questions related to the topic. The 
presenters are free to use visual aids or not in presenting their projects. It should be emphasized that the use of 
technology in the students’ presentations was not guided by their teachers but completely on voluntary basis. 
Yet, it could be observed that the ones who use visual aids get more attention from the class and additionally 
their classmates ask more questions to them or give more feedback concerning their presentations.                 
 
DATA COLLECTİON TECHNİQUES 

Data have been collected through presentation reports filled in by the researchers, classroom 
observations and semi-structured interviews. Presentation reports were filled in by the teachers while evaluating 
the students’ performance. Observation notes were also taken during the student presentations. Semi-structured 
interviews were given to the students three months after the course.  
 
ANALYSIS AND FINDINGS 

This section covers the analysis of presentation reports, classroom observations and semi-structured 
interviews.  In the 2002-2003 Fall semester, 60 students made presentations as a part of the assessment of COM 
233 Course. Out of these 60 students, 40 (70%) were males and 20 (30%) were females. From these students, 
33% used no visuals, 20% used posters, 27% used OHP and 20% used computer. From the students who did not 
use any visuals, 14 of them were males and 6 of them were females. 35% of the males did not use any visuals 
and 30% of the females do not use any visuals.  
 
The percentage of the females who did not use any visuals was less than the percentage of the males. This 
suggests that when compared to males, females use more visual aids in general. The main reason for this 
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outcome could be the fact that mostly the females are shy and they would like the visual tools to get the 
attention of the audience to the tools rather than themselves. In the classroom observations, it has been observed 
that the males are mostly more confident in presenting a paper in front of the class.  
 
The students who used visuals in their presentations fall into three categories: the students who used posters, 
those who used OHP, and the ones who used computers. 25 % of the males and 15 % of the females used 
posters. 20% of the males and 40% of the females used OHP. 20% of the males and 15% of the females used 
computer in their presentations. In other words, more male students show preference towards using the 
technological devices more than female students. What is more, the male students prefer to use computers which 
are the most advanced tool of technology and they feel more confident in using this tool. 47% of the males and 
40 % of the female students used computers. From the interviews, it is concluded that the males learn to use 
computers at an earlier age compared to the females. This could be the reason for their confidence in using this 
technological tool in the classrooms. It has also been observed that male students feel more confident while 
using the technology. 
 
As we mentioned above, some of the students who preferred to use technology in their presentations were given 
an interview. The percentage of the female participants is 40% and the percentage of the male participants is 
60%. 8% of the students were 18 & 19 years old and the rest was between 20 and 24 years old. One student did 
not answer this question. 
 
Out of the 15 male participants, 53% used OHP, 13% used computer, 27% used computer and OHP, 7% used 
computer and projector. Out of the 10 female participants 30% used computer, 30% used projector, 20% used 
OHP, 10% used OHP & DVD, 10% used computer and OHP. In the first question, the participants were asked 
whether they used technology while doing their presentations. 100% of the participants replied ‘yes’ for the 
interview. The research participants were chosen among the students who used technology in their presentations.  
 
In the second question, the students were asked which tool of technology they used in their presentations. It 
seems that the majority of the presenters prefered to use OHP as a tool of technology in order to improve their 
presentations. Some students mentioned that they had shown preference towards using OHP because it is easy to 
use. 20% of the participants used computers only, 40% used merely OHP, 12% used projector only, 20% used 
both computers and OHP, 4% used both OHP and DVD, 4% used computers and projector. 
 
The third question was about the age at which they started to use technology.  12% mentioned that they started 
to use technology in the primary school, 40% in high school, 44% at the university. 4% did not answer this 
question. 12 % of the participants who confirmed that they learned to use the computer in the primary school 
were all males.  

 
The fourth question was related to the location where (at home, high school, private course, university or 
elsewhere) the students learned to use the technology they used for their presentations. 40% said that they 
learned to use it at the high school, 40% at the university, 12% at home, 4% in the primary school and 4% from 
the father. Although from the father does not indicate the place, it could be interpreted as “at home”. This raises 
the percentage of the participants who learned to use the technology at home to 16%. 

 
Question five asked the students whether they used this technological aid elsewhere prior to this presentation. 
72% said ‘yes’ and 28% said ‘no’. Out of the 72% who said ‘yes’, 40% mentioned that they used it for the 
presentation they made for one of the English courses (EFL 109, of EFL 110) they took prior to English for 
Mass Communication. 20% mentioned that they used technology in the presentations they made for the Public 
Relations and Advertising Department’s courses; 8% mentioned that, in addition to English courses, they also 
used technology in Com 101 course (Introduction to Communication Studies). 4% mentioned that they used 
technology in Computer Mediated Communication course. 
 
In question six, the students were asked why they chose to use this particular tool in their presentations. 64% 
mentioned to make the presentation topic more understandable and it was easier to express themselves, 20% 
said that using this tool would make the presentation more effective and convenient, 12% pointed out that it was 
easy to use this tool, 4% did not answer the question. 
 
In the question seven, we asked the students what they were hoping to achieve or what sort of contributions they 
were expecting from this technological tool for their presentations. 52% stated that they were hoping to make 
eye-catching presentation, it was easier to make presentation, and it attracked the attention of the audience to the 
visual tool and the presenter felt more comfortable during the presentation. 12% was hoping to make more 
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effective presentations, 8% to get a better grade, 4% to have experience with the technological tools, 4% to 
enrich their presentations. Unfortunately, 20% did not answer the question.  
 
Question eight was about how they felt about their presentations; whether they felt satisfied or not. 64% felt 
satisfied, 28% were more than satisfied, 8% were almost satisfied about their presentations. 96% felt satisfied, 
4% not satisfied. 88% mentioned that the audience was satisfied, 8% had no idea about the audience cause their 
peer students did not listen, 4% mentioned that the audience was not satisfied. 

 
Question nine asked whether this technological tool made the contribution they were hoping. 84% said that 
using this technological tool made the contribution they were hoping. 12% did not answer. 4% said yes but 
complained that the internet was slow. 

 
In question ten, we asked whether the students had preferred their COM 233 teachers guided them to use 
technology effectively. 64% said ‘yes’, 12% ‘no’. 4% pointed out that it depended on the students. The student 
himself/herself had to decide because it was his/her own presentation. 4% of did not answer the question. 
    
CONCLUSION 

In today’s world, technology promises dramatic changes in the way we learn and teach, what is more, 
the way we interact as a society. The essence of technology is considered to be doing rather than knowing. 
Indeed, Luehrmann (1981) states that “computer literacy is doing, not ‘knowing about’”. Since the essence of 
technology is doing rather than knowing, it is suggested that man should be addressed as Homo faber (the 
maker) rather than homo sapiens (Medgeway 1992:69).  
 
In this study, we tried to explore the reasons why the students prefer to use technology in an optional situation 
where they were not obliged to. The results suggest that: The students who participated in the study showed 
preference towards using the OHP more than other technological devices. They were not taught how to use the 
OHP or VCD at school, yet they used them merely as a result of imitating their teachers. This is very important 
because it draws our attention to to the fact that in the class not only what the teacher teaches but also what 
he/she does is learnt. Hence, it could be said that the more a teacher uses the technological tools in the class, the 
more his/her students will use technology in their presentations.   
 
Almost all of the students were satisfied with their presentations. Since the majority of them used technology in 
the class, it could be said that using technology in the presentations make them feel confident and relaxed. The 
females feel more confident while using the OHP and the males while using the computers. The presenters 
thought that the audience also felt satisfied. This makes them positive about their presentations. 
 
Most of the students pointed out that they had preferred their COM 233 teachers help them in their use of 
technology in addition to their language and presentation skills such as eye-contact, voice quality, presence, 
body language in their presentations.    
 
In the present study, we investigated the students who preferred to use technology. We suggest that it would be 
interesting to explore why some students do not prefer to use the technology in their presentations. Is this due to 
practical reasons or due to inconfidence in using the technology? 
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Appendix 1 Question form 
 
Please answer all the questions. 
 
Age: 
Sex: 
Student number: 
 
This study is related to the presentation you did for your Com 233 course. 
 
Question 1:  
Did you use technology while doing your presentation? 
 
Question 2: 
Which tool of technology have you used? 
 
Question 3: 
When did you learn (at which year\ at what age) to use this technology? 
 
Question 4: 
Where (at home\ high school\ private course\ in the university in other courses) did you learn to use this 
technology? 
 
Question 5: 
Did you use this technological tool in another presentation prior to Com 233 course? 
In which course? When? 
 
Question 6: 
Why did you choose to use this tool? 
 
Question 7: 
What were you hoping to achieve\ what sort of contribution were you expecting from this technological tool for 
your presentation? 
 
Question 8: 
How was your presentation? 
Were you satisfied? 
Were the audience satisfied? 
 
Question 9: 
Did this technological tool made the contribution you were hoping? 
 
Question 10: 
Would you have preferred that your Com 233  teacher guided you to use the technology effectively? 
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ABSTRACT 

Many popular terms such as software description, software review, software evaluation and lastly 
software usability used by design, development and evaluation experts in the field. However, such terms used 
interchangeably by researchers and developers are syntactically and semantically different due to their 
conceptual backgrounds and the technical procedures taken in the development or evaluation process. A simple 
search of the basic terms, software selection, software description, software review, software evaluation, 
software usability and software assessment in this day and age of electronic databases would yield a large 
number of "hits" or articles.  There are different definitions for such terms. The definitions are used loosely and 
interchangeably in activities by the researchers and web page developers.  The term software assessment is used 
to encompass the set of terms described in this paper. This allows for evaluating the contributions of specific 
characteristics to the effectiveness of instructional software anatomy.   
 
Keywords: Instructional software, assessment, evaluation, review, and usability 
 
Evolution of Educational Software Evaluation: Instructional Software Assessment 
  
THE NATURE OF EDUCATIONAL SOFTWARE EVALUATION 

Over the past twenty years there has been a large increase in the number of instructional software’s 
titles available for classroom use.   A substantial industry exists for developing software for a particular 
curriculum area, grade level, and machine. This industry relies on the production of software evaluation 
guidelines and recommendations.  Guides and descriptions of commercially available programs are generated 
profusely and distributed widely for the education market (Bianchi, 1994; Wilson, 2000). One might think that 
even present demands for evaluation would be a causal influence on the improvement of software quality.  The 
problem of this study is to analyze the literature and contribute to a better understanding of research associated 
with the evolution, current use, and implications for software evaluation in education.   
  
There is no doubt that the infusion of web-based learning products occupies a significantly large market share 
of the medium used today.  Multimedia or hypermedia computer applications also hold promises for instruction 
and assessment of learning (Kumar et al., 1995).  But these products may be nothing more than "new packages 
for old ways of learning" and the system of evaluating the new media has not changed since the floppy disk 
came onto the market (Surry, 1995, 1998; Wilson, 2000; Scantlebury et al., 2001). Media and their attributes 
have important influences on the cost or speed of learning but only the use of adequate instructional software 
methods will influence learning. This generalization requires that we reexamine the goals for software 
evaluation.    
 
The most often stated primary goal of evaluating instructional software is to determine if it can be used 
effectively in a particular classroom (Reiser & Kegelmann, 1994).  Traditionally, the teacher first determines if 
software objectives are consistent with, and complementary to, the objectives already set for that classroom.  
The objectives identified by commercial software authors may not equivocate to what a specific program 
actually teaches or assesses (Bonekamp, 1994).  Oftentimes, unintended program objectives, discovered after 
some experience in using the software, replace existing course-of-study objectives.  With a growing abundance 
of educational software, teachers face difficult selection decisions.  Often, their choices are made under the 
constraints of limited funds for computer materials and tight classroom schedules.  In these circumstances, 
teachers seek educational software they feel most likely to produce positive learning outcomes (Hawley et al., 
1997).   
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When computer use in education took hold in the early eighty's, the Educational Products Information Exchange  
(http://www.epie.org) reported that only five percent of available educational software could be rated as 
"exemplary." Along with non-EPIE software evaluations for the period 1980-1984, EPIE suggested that the 
overall level of quality had progressed no further than the lower end of EPIE's "recommended with 
reservations" rating range (Staff, 1985, 1994).  In another study it was reported that "...not all supposedly good, 
educational software is used as intended.  And even when it is, the predefined objectives often are far from 
being achieved.  Not enough is known about how learning takes place (Caftori, 1994, p. 62)."   Little has 
changed in this regard over the years. If technology is to become a vital part of teaching process, it must take its 
place with all of the other aids the teacher has to meet the needs of each student (Basden, 2001). While the 
timeliness of the conclusions might be dated, its appropriateness still applies today. 
 
Software evaluation, as a problem-solving activity in itself, could be viewed as one in which the nature of the 
problem is constantly changing.  In this view, the products of evaluations are "stills" from a moving picture, 
rather than defined portraits of cognition. Hence, opportunity exists for international cooperation in the review, 
evaluation, access to, and research in the use of educational software.  Software quality depends on a number of 
interrelated, evolving variables and should therefore be considered in the light of past and future developments 
(CERI, 1989, pp. 105-09). The last point emphasizes our concern about the evolution of software evaluation as 
highlighted in this paper.  It also points out the nature of the "industry" and needed research associated with 
software evaluation, usability and implementation. 
   
In general, current software evaluation approaches range from large numbers of evaluators in organized 
networks to the individual teacher using her or his own discretion; but all tend to be normative in nature (Surry, 
1998; Forgan & Weber, 2001; Bangert-Drowns, 2002). That is to say, individuals rate or evaluate software 
according to their strength of agreement on statements about the software, or they give written opinions on 
various aspects of a program.  A problem for consumers of such evaluation is that current procedures tend to 
elicit predominantly subjective judgments. The weaknesses identified often with evaluation practices include 
their normative nature, subjectivity, lack of reliability, and difficulty in obtaining an overall impression 
(Haugland & Shade, 1990; Reiser & Kegelmann, 1994; Wilson, 2001; Scantlebury et al., 2001).  To judge the 
validity of reviews or evaluations, publishers were urged to include responses to questions such as: Who were 
the reviewers? What experiences have they had with the subject matter, intended student population, and 
instructional techniques of the software?  How many students, and under what conditions, used the software?   
What were student backgrounds and abilities?  How did reviewers collect the information used for their 
conclusions and judgments? How were quality ratings determined? And, what evidence showed that the ratings 
of these reviewers were valid? But validity, user numbers, data collection, rating determination, etc., are 
concerns that emanate primarily from a focus on the adult organizational membership and not student cognition 
and actions, or behavioral content (Scriven, 1990; Basden, 2001).  That is to say evaluation is in service of the 
organization, and its administrative managers, rather than the individual learner.  As understanding of classroom 
use of computers and of learning process increases, techniques for developing educational software are still 
evolving (Squires & McDougall, 1994; Robb & Susser, 1999; Forgan & Weber, 2001). 
  
Almost all of the software evaluation and usability checklists contain a considerable number of items 
concerning the hardware needed to run the program, the presence and quality of documentation and printed 
support materials, the topic area and content of the program, its ease of use and reliability of operation, and the 
use of color, graphics and sound in the program.  Relatively few evaluation studies have been conducted on the 
use of computers in education and of the learning outcomes of the different modes of educational software.  
That seems to be the domain of theses and journal publications.  There is consequently the need for many more 
such studies and research into what constitutes quality software (Presby, 2001).  Such research should be 
engendered by the software industry in partnerships with the academics. 
 
From the above perspective, the nature and the meaning of software evaluation, usability and theirs’ specific 
settings was discussed. Many popular terms such as software description, software review, software evaluation 
and lastly software usability used by design, development and evaluation experts in the field. However such 
terms used interchangeably by researchers and developers are syntactically and semantically different due to 
their conceptual backgrounds and the technical procedures taken in the development or evaluation process. 
   
THE WORDS THAT CONFUSE 

The four words description, review, evaluation and usability combined with the words software, 
technical, pedagogical, or educational, generate a set of 16 possible terms hindering a simple across-the-board 
comparison of software. In the literature, for example, these terms are used interchangeably: software 
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description, technical description, pedagogical description, software review, technical reviews, educational 
reviews, software evaluation and software usability or technical usability.  
  
The first term, software description, is used often to represent an objective and informative description of 
software "package." Software description has as its commercial the display of objective information by 
publishers for individuals and administrators involved with the justification of expenditures for acquisition of 
software for instruction. Software description is often further delineated into two subsets: technical and 
pedagogical.  A technical description usually includes bibliographic information such as author, publisher, and 
distributor, and delineates parameters such as memory requirements, cost, the hardware required to run the 
package, and peripherals such as mouse, light pen, CD-ROM drive, graphics pad, and joy-stick  (CERI, 1989; 
Bianchi, 1994; Greiner, 2002).  Pedagogical description typically represents information such as subject area, 
type of software (i.e., tutorial, drill and practice, simulation, discovery, etc.), target audience, educational 
objectives, a description of the user support materials, and a statement of the flow and sequence of the program.  
Pedagogical software descriptions are presented from Greiner in 2002. 
 
The second term, software review, is usually reserved for a more critical appraisal by one or more teachers and 
experts.  Reviewer opinions may, or may not, be backed by descriptions of how the software was used by the 
reviewer or by observations of usage of the software in the classroom (Buckleitner, 2002).  Software review 
elicits personal viewpoints, recommendations, and thoughts about how a particular package would be used in 
the classroom.  Individuals who rate software are concerned with administrative or management issues 
primarily for feasibility of use based on prior experiences with students as end users. Reviewers often use a 
checklist or review sheet and follow a set procedure in reviewing the software (Heller, 1991; Reeks, 2002). 
  
The third term software evaluation is used for a rendered judgment about the value and usefulness of a piece of 
software by means of quantitative and qualitative measurements and methodologies.  Software evaluation also 
elicits judgments about value, usefulness and appropriateness of software for student use.  Determination of 
success or failure to meet student needs is based on limited use with students before a judgment to buy is 
rendered. (Wilson, 2000; Bengert-Drowns, 2002). Quality of instruction and congruence with curriculum 
objectives is paramount in statements about software use for classroom learning and possible research on 
cognition.  Evaluation techniques might include pre- and post-testing or detailed observation of student use.  
Software evaluation can be either formative or summative (Troutner, 2002). 
  
Both software reviews and reports of software evaluations normally include, what are referred to as, technical 
and educational reviews.  The technical review is often conducted using a checklist of features rendering a 
judgment about aspects of the software, such as its robustness and reliability under normal conditions, the 
design of its display, its ease of use, procedural instructions and prompts, user control and, if applicable, its 
quality of color, sound, graphics and animation (CERI, 1989; Buckleitner, 2002). Educational review is a 
judgment about the value of a piece of software as a teaching or learning tool.  For example, the content is 
accurate and educationally valuable, the level of difficulty is appropriate to the specific audience, and the 
software achieves its stated objectives   (Littauer, 1994; Lindroth, 2002).  Examples of educational review are 
found in Troutner (2002).   
  
One senses a continuum of activity between simple technical description and educational review. There are 
different definitions for description, review and evaluation, and although use of the software is different across 
the globe, in the United States, these terms are often used synonymously as a judgment about the value, worth, 
appropriateness and usefulness of a piece of educational software.  Also, they are used loosely and 
interchangeably in activities ranging from sales descriptions of software in magazines to in-depth critical 
appraisals conducted by academic researchers.  In some form of written expression the technical and 
pedagogical comments are generally provided.  Although the same standards for technical excellence appear to 
apply across cultural, international and curriculum boundaries, software still needs to be assessed its importance 
in the curriculum.  Thus a piece of educational software might be excellent in itself as far as its technical or 
even its educational aspects are concerned but be of no importance in the curriculum.  Oftentimes many 
reviewers are sold the "package" but it remains on the "shelf."  This need for curriculum fit is particularly 
important when software is being assessed for use in countries other than the country of origin of software 
(Boekamp, 1994). 
  
Software review and evaluation can be thought of as a continuum with various shades of meaning and 
interpretation depending on the methodologies used and consequently with various levels of objectivity and 
usefulness.  These may be expressed in (1) a factual description of the software without any evaluation 
comments; (2) evaluations which are the outcomes of studies by academic researchers adhering to rigorous 
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norms of scientific inquiry; (3) reviews which reflect the personal viewpoints of the reviewers; or (4) reviews 
which are the consensus of a group of examiners.  There are fewer reviews and evaluations, which include data 
collected during the observation of students in the classroom (e.g. Heller, 1991) than reviews, which have been 
written without such observation (e.g. Haugland & Shade, 1990).  There are reviews written by classroom 
teachers and "experts" (e.g. Surry, 1995, 1998).  There are even fewer reviews and evaluations which include 
the comments of students (Squire & McDougall, 1994;  Wilson, 2000; Liaupsin, 2002).   
 
The last term software usability can be defined as a measure of the ease with which a product can be learned or 
used, its safety, effectiveness and efficiency, and attitude of its users towards it. (Preece, et al, 1994). Most 
usability testing with end user products is formative in nature and can be divided into four types : exploratory, 
assessment, validation and comparison. (Rubin,1994). These types correspond with formative/summative goals 
of usability testing. Web usability, technical usability, pedagogical usability and educational usability are 
among popular terms in the usability testing and usability engineering area. Software usability as an assessment 
type may serve a number of different purposes: to improve existing product; to compare two or more products; 
to measure a system against a standard or a set of guidelines (Sugar, 2001). 
 
Since software value to users varies, we sought a term that would recognize and maintain this diversity yet 
allow us to "tax" these evaluations and generate a "common currency for communication."  Hereafter, for sake 
of brevity, the authors will use the term software assessment to encompass the set of terms described above.  
 
PROMISES IN INSTRUCTIONAL SOFTWARE ASSESSMENT 

A simple search of the basic terms, software selection, software description, software review, software 
evaluation, software usability and software assessment in this day and age of electronic databases would yield a 
large number of "hits" or articles.  For instance, on November 17, 2003, we used Alta Vista search on the 
Internet to see how many related links there are for such terms especially for children. Two mounts later same 
search was done again by the way of Yahoo and Google search engines. The following Table 1 reports such 
search keywords and their results. 
 
Table 1.  Educational Software Links for Children on the Net 
Key words/ Search Engine Alta Vista 

Nov.17, 
2003 
 

Yahoo 
Jan. 15, 
2004 
 

Google 
Jan.10, 2004 
 

Educational software ‘selection for children’   144,807 512,000 331,000 
Educational software ‘description for children’ 140,902 451,000 355,000 
Educational software ‘review for children’ 246, 126 1,040,000 642,000 
Educational software ‘evaluation for children’  158,100 439,000 327,000 
Educational software ‘usability for children’ 14,076   47,100  19,100 
Educational software ‘assessment for children’   173,100 484,000 346,000 
                                                                Total 877,111 2,973,100 2,020,100 
     
Based on search engines result for “educational software ‘….’ for children” there are millions web links on the 
net as seen on Table 1.  As it mentioned before there are different definitions for the terms software description, 
review, evaluation and usability on the web pages. Such definitions are also used loosely and interchangeably in 
activities by researchers and web page developers. It is not until one examines each type for its objectives, 
primary recipient, purposes, foci, and measurement concerns that we begin to see subtle distinctions. The 
authors used the term software assessment to encompass the set of terms described in this paper. Table 2 
focuses on the software assessment types and their specific features. 
 
Table 2.  Types of Software Assessment  
Type              Objective                         Used by                Purpose                        Focus on         Measurement 
Description Objective/ 

Descriptive 
information  

Publishers 
Individuals 
Administrator
s 

Commercial 
Display 

Bibliographic 
machine information 

None 

Review Views 
Class users 

Teachers Acquisition 
Curriculum fit 

Pedagogical and 
technical aspects 

Potential 

Evaluation Value, Efficiency 
Appropriateness 
Further development 

Experts 
Researchers 
Teachers 

Student 
achievement 

Pedagogical utility 
Technical aspects 

Formativ
e 
Summati
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Effectiveness ve 
Usability Utilization, 

Efficiency  
Functionality 
Effectiveness  
Visibility, Safety  
 

Experts 
Researchers 
Individuals 

User friendliness 
Satisfaction, 
Success  
Achievement  
Productivity 
 

Bibliographic and 
machine 
information, 
Pedagogical/Technic
al aspects; 
Instructional view, 
GUI Interactions 

Formativ
e 
Summati
ve 

 
Software description, as an assessment type, is observed often at the "front end" of the educational process.  It is 
used while software is still on the vendor's "shelf" or selected by an administrator or "corporate educational 
buyer" before commitments and applicability are determined for a particular subject, grade, class, or student.  
Administrator or curriculum coordinator activity predominates in the decision to make software available for 
review and evaluation.  
  
Software review, as an assessment type, occurs at the "front door" of the classroom when software is taken off 
the vendor's shelf and previewed by the teacher.  It is this teacher who then decides whether or not to 
recommend or actually purchase the software on the basis of what he or she values. Teacher activity dominates 
this process. 
  
Software evaluation, as an assessment type, occurs "within" the confines of the learning environment; students 
are given access to software and use is observed.  Judgment about software "worth" and further use is 
determined relative to student achievement or intellectual gains.  Extensions to research initiatives are often 
made and include some measure of the action of students as they progress through learning activities mediated 
by the computer.  As such, an evaluation of this type goes beyond considering sensory modalities, audio and 
visual effects, input requirements, level of difficulty or degree of confusion about goals and objectives. 
 
Software usability, as an assessment type combines most of the above. Also, it is the measure of the quality of 
the users experience when interacting with something. It is the analysis of the design of a product or system in 
order to evaluate the match between users and a product or system within a particular context. Usability 
evaluation should be considered to be a dynamic process throughout the life cycle of the development of a 
product. Conducting evaluation both with and without end-users significantly improves the chances of ensuring 
a high degree of usability of product for the end user. Usability assessment has five considerations: (1) ease of 
learning, (2) efficiency of use, (3) process ability, (4) error frequency and security, and (5) subjective 
satisfaction. It is also allows developers to obtain and appreciate a user perspective of their product. 
 
An overview of the components, functions and limitations of the human cognitive system provides a framework 
for understanding why some educational software that "looks good" fails to produce positive outcomes. 
Unfortunately, nearly all software evaluation systems are heavily weighted on computer-related dimensions 
such as error-handling, aesthetic considerations, such as the quality of screen displays, sound, touch, and 
content related issues of scope, sequence, and accuracy.  Although important, these characteristics do not 
address what we know about how students learn (Reeks, 2002). There was no study focusing on learners and 
their specific interaction with the "anatomy of the software." From this point of view, the critical question: 
“Anatomy of Instructional Software Assessment: Mirror Image of Usability Testing or Evolution of Software 
Evaluation?” needs to be answered for further studies. 
 
CONCLUSION 

Evaluation studies must be conducted on the use of computers across the curriculum, of the learning 
outcomes using the different modes of educational software, how these modes serve specific instructional 
needs, and certainly, the degree and substance of human-computer interactions.  Specific characteristics of 
educational software must be related to their combined effectiveness in promoting learning.  And the validity of 
reviews as measures of the effectiveness of educational software must be established (Gong et al., 1992; 
Bangert-Drowns, 2002). While some indicators of quality are lacking in the majority of software available, it is 
important that teachers and schools be aware of, begin to look for, and expect them in the software they are 
asked to purchase.  Similarly it is important that not only software authors but also curriculum developers be 
aware of such indicators.  Instructional software should be designed in the context of what is known about how 
student learn.  And the software should be fully tested to be sure that it "teaches" effectively and efficiently in 
specific learning activities.  The likelihood of obtaining high-quality software this way is considerable greater 
than through the procedure of having a computer programmer go off to write instructional software (Caftorio, 
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1994).  But again, adhering only to guidelines in the development of software does not necessarily ensure 
successful infusion of the package into the curriculum.   
  
Continued research is needed to explore further the aspects of instructional software, which are attractive to 
students and apply them in software development.  There is a need for further examination of screen display 
design, the graphic-user interface, and information access by humans to identify the criteria for assessing the 
impact of instructional software in different subject areas and for evaluating the contributions of specific 
characteristics to the effectiveness of instructional software.  This same charge can be made for World-Wide-
Web access. Computer software is seen as a "boon" for mass education but, as Hendry and King (1994) point 
out, students maintain their uniquely constructed understandings despite being taught scientific explanation.  
Teachers should not expect software to complement their transmission views of teaching (Forgan & Weber, 
2001).  If particular software does not meet our standards of probable learning effectiveness, it is unlikely to 
prove satisfactory in everyday teaching situations.   
 
Finally, the above question presented before the conclusion now deserves an answer. The Anatomy of 
Instructional Software Assessment: Mirror Image of Usability Testing or Evolution of Software Evaluation?  
An admittedly premature answer is that it is old wine (software evaluation) in a new bottle (delivery techniques: 
usability testing).  However, forming partnerships among the instructional designers, researchers, learning and 
instructional psychologist, cognitive and computer scientists, educators, trainers and of course learner can lead a 
new, substantive change in the quality of the wine (assessment), and therefore a new vintage (anatomy of 
software). 
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INDIVIDUALIZED LEARNING APPROACH INTO INSTRUCTIONAL SYSTEMS 
DESIGN FOR WEB BASED EDUCATION 

 
Even if we could agree on which emphases should be adopted, one must still determine whether to 

teach all subjects or all students the same way, or to individualize the curriculum for each student or groups of 
students. How much emphasis should there be on computers, distance education, various media?  (Gardner, 
2001) 

 
M.Emin Yenitepe, memin@bilelim.net, Turkish Naval Forces / TURKEY 

Ahmet Tezgider, ahmettezgider@hotmail.com, Turkish Naval Forces / TURKEY 
 

ABSTRACT 
Each person is different; may be it is not possible to design personalized content. However, it is possible 

to individualize curriculum for groups of students according to their learning styles and design content 
(individualized instructional materials) for web based education. We can call this approach as “Individualized 
Instructional Systems Design (IIDS)”. Then we need a platform -Learning Management System (LMS) to serve 
these materials. This paper focuses on two vital components of online learning: individualized instructional 
design for content and infrastructure or learning management system (LMS) as online learning environment and 
administrative tools. 
 
Key Words: Web Based Education, Learning Management System, Instructional Systems Design, 
 
LITERATURE REVIEW 
Why e-learning? 

Studies have shown that e-learning can significantly increase the return of investment (ROI) for training. 
Because e-learning / Technology Based Training:  

(1) saves time without decaying learning benefits (Fletcher; 1999) (Hall, 1997)(Hemphill, 1997); 
(2) minimizes travel costs (Hall, 1997)(Hemphill, 1997);  
(3) minimizes time away from work (Fletcher,1990);  
(4) is more cost effective (Hall, 1995)(Allen, 2000);  
(5) meets the needs of a geographically disperse employees;  
(6) provides consistent course delivery (Adams, 1992);  
(7) offers more individualized instruction (Adams, 1992) and  
(8) produces consistently higher learning results than traditional training (Fletcher,1990) (Wright, 1993) 
(Adams, 1992).  

 
Other studies have shown that:  

(1) employees receiving ongoing training are more productive than those who do not (Forman, 1994);  
(2) ongoing training results in less employee turnover (Corporate University Review, 1999) 
(McNamara, 1999) and  
(3) ongoing training significantly increases customer satisfaction (Forman, 1994). 

(By THINQ's Research Department). 
How to implement e-learning? 
 

Online learning solutions consist of three primary components: content, services, and infrastructure/tools. 
Content Content includes both self-paced and instructor-led course materials, as 

well as online reference books and labs. 
 

Services Services include human interactions which support the learners’ 
experience, such as instruction, mentoring, and technical support, and 
support for the training managers, including site and courseware 
development. 

Infrastructure Infrastructure and learning management tools include the online 
learning environment and administrative tools used by the training 
manager. 

The learning 
environment and 

training 
management tools 
are referred to as 

LMS. 

Source: www.elementk.com 
There are two vital components of online learning: content and infrastructure or learning management system 
(LMS) as an environment and administrative tools.  
Which one has the first priority for any corporate training program? Content or LMS? 
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There are some ideas about priority: 
“The infrastructure (LMS) of any e-learning solution is the most critical component. A 

corporation’s selected LMS is the backbone on which all training is tracked and delivered. It is of such 
importance that it is “the tail that wags the dog”. (Brandon Hall, Online Corporate University Week 
2000, July 2000). 
 
It is impossible to accurately calculate the Return On Investment (ROI) of training without a good LMS. 
(Kelly Lewis, Linda Neville, On line Corporate University Week, July 2000)  
 
“If course content is King, then infrastructure (LMS) is God”. (John Chambers, On line Corporate 
University Week, July 2000)  
 
Though it is possible to say that infrastructure (LMS) is the backbone of online training system, then it has 
priority importance choosing a perfect LMS would be necessary but not sufficient condition. 
 
CONFUSION REIGNS 

The typical Learning Management System (LMS) used to be a mere training registration system. Not 
any more. Over the past few years, LMSs have become full-scale enterprise software.  
Today's LMS; 
 

• launches e-learning courses, 
• provides registration capabilities, 
• automated course catalogs,  
• competency management,  
• assessment,  
• resource management,  
• tracking, and reporting.  

 
These systems have become popular because they can serve as the backbone of a company's learning and e-
learning strategy. As LMS functionality has grown, so has the marketplace. With more than one hundred LMSs 
available, it has become increasingly difficult to distinguish between products and separate the reality from the 
hype. There are full-blown LMSs, externally hosted LMSs, portals with embedded LMSs, LMSs with external 
content, and smaller-scale LMS-like systems. Selecting an LMS is a huge and challenging decision; perhaps the 
biggest decision you will ever make as learning professional. LMSs are large, complex software programs that 
are changing rapidly, and they can cost a million dollars or more. 
 
Learning Management Systems (LMS) are critical to facilitating the widespread adoption of e-learning within 
corporations. Managing the knowledge base of corporations is vital to their success in the new global economy. 
An LMS enables the delivery, management, and administration of enterprise-wide learning to widely 
geographically and culturally diverse employees. A robust learning management system provides a multitude of 
benefits to a large corporation, including improving the speed and effectiveness of the training process, ensuring 
that an enterprise is in compliance with relevant industry education standards, improving the efficiency of a 
company’s supply chain through better product knowledge, and improving communication among and retention 
of employees. 

 
WHAT IS LMS OR LCMS? 

Learning Content Management Systems (LCMS) and Learning Management Systems (LMS) represent 
two distinct but complementary product categories. Each has unique strengths and value propositions, and one 
does not replace the other. At the same time, a tightly integrated LCMS and LMS solution mayoffer unique 
benefits that surpass the value offered by each system separately.  
 
LMS: An LMS essentially helps manage an organization’s learning activities and competencies. An LMS 
primarily focuses on competencies, learning activities, and the logistics of delivering learning activities. An LMS 
does not focus on creation, reusability, management, or improvement of content itself. 
 
LCMS: In contrast, an LCMS helps create, reuse, locate, deliver, manage, and improve learning content. An 
advanced LCMS tracks the user’s interactions with each learning object and uses this detailed information to 
deliver highly personalized learning experiences while providing authors with rich reports for analyzing the 
clarity, relevance, and effectiveness of content, so it can be improved on an ongoing basis. An LCMS essentially 
focuses on creating, reusing, locating, delivering, managing, and improving content. In certain cases, the focus 
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also extends to fostering knowledge communities and capturing the unstructured knowledge around the learning 
object in a tangible form. But an LCMS does not deal with competency management, the extensive 
administrative functionalities of managing learning activities, or the logistics of these activities.  
Though Learning Management Systems and Learning Content Management Systems fundamentally differ in 
focus, they address complementary aspects of the same high-level goal: to accelerate knowledge transfer. In 
achieving this goal, they share common ground in three key areas: Content, users, administration. 
 

Content Users Administration 
Content is a key ingredient handled 
by both LMS and LCMS.  
The LMS manages, prescribes, 
delivers, and tracks online courses, 
which are typically composed of 
learning objects that were created 
and defined in the LCMS.  
In contrast, an LCMS employs 
detailed tracking at the learning-
object level not only to trace user 
performance and interactions at a 
finer granularity, but also to 
provide the metrics that help 
authors analyze the learning 
object’s clarity, relevance, and 
effectiveness. 

Users play a central role in both 
LMS and LCMS. A typical LMS 
maintains a rich profile of each 
user, including organizational 
affiliations, job role, preferences, 
competencies, skill levels, 
participation in past learning 
activities, and so forth.  
An LCMS focuses on delivering a 
personalized experience to the user 
that provides just enough content to 
address the person’s individual 
needs, just when he or she needs it.  

An LMS and LCMS share varying 
degrees of administrative interests 
in content as well as users. An LMS 
typically offers detailed user 
administration including user 
profiles, competencies, roles, and 
organizational properties, but only 
high-level content administration 
and tracking. In contrast, an LCMS 
offers extensive content 
administration and tracking at fine 
levels of granularity.  

Source: http://www.click2learn.com 
 

How many people that can create a LMS (accomplish minimum requirements/ functionalities?) 
 How many people that can prepare a course content (courseware) to be held on line? 
 

CONTENT 

More and more companies are turning to e-Learning, because it delivers more training to more people 
for the fewest dollars. It’s fast, convenient, and consistent. But how do you ensure that you’re providing e-
Learning, not just “e-reading ”? High-caliber content is the key content with an instructional design that makes 
courses effective.  
 
As online training solutions are created for complex business skills such as management and leadership 
development, a content provider’s instructional design becomes critical. Intelligent and efficient instructional 
design is crucial, because employees have to actually use the training for it to work. For any given training need, 
the stages of learning may be different for different employees. Regardless of where an employee is on this 
continuum, the content needs to be engaging, easy to access, relevant, and tailored to his or her learning style. 
 
FRAMEWORK 

Each person is different. Individual differences among students as well as teachers effect learning. No 
matter traditional classroom teaching or online learning these individual differences need different learning 
approaches.  
 
May be it is not possible to design personalized online instructional materials. However, it is possible to group 
learners according to their learning styles and design individualized instructional materials. 
 
How can we match these much differences to fit better learning possibilities for individuals?  
 
Would it be a solution: to give right to choose students among alternative contents of the same course?  
 
Is there any LMS that offer students a chance to help identifying learning styles and lead to relevant content?  
 
By developing individualized instructional materials for web based education, it is possible to offer users more 
alternative instructional materials by considering different users’ types of intelligence according to Multiple 
Intelligence Theory. To practice, a Multiple Intelligence Inventory is used for identifying users’ intelligence 
types.  
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It took three steps to implement: 
 
1. We created a Learning Management System that works for Individualized Learning approach to serve 
instructional materials. 
2. We have designed a sample instructional material into three modules, each has the same content. Each module 
is designed by taking into consideration individual differences in way of learning. 

a) Verbal/linguistic, 
b) Logical/mathematical, 
c) Visual/spatial, 

3. In order to determine users’ different intelligence types, we used an inventory that is to be filled out by users 
on the first online session so that users are oriented to related module according their intelligence types.(This 
inventory is adapted from Howard Gardner's work on multiple intelligences, and has been modified to include 
an eighth intelligence developed by Gary Harms: Naturalistic Intelligence. http://www.ldrc.ca/)  
 
By doing this, we wanted to develop more alternative instructional materials by considering different learning 
styles. According to this approach, it would be more beneficial for learners to learn subjects faster and 
efficiently. 
 
RESULTS AND DISCUSSION PROPOSALS 

Each person is different. Individual differences among students as well as teachers effect learning. No 
matter traditional classroom teaching or online learning these individual differences need different learning 
approaches.  
 
1. How can we match these much differences to fit better learning possibilities for individuals by means of 

a. Traditional Classroom Teaching? 
b. Web Based Learning?  

 
2. Would it be a solution: to give right to choose students among alternative contents of the same course?  
 
3. Is there any LMS that offer students a chance to help identifying learning styles and lead to relevant content?  
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ABSTRACT 

More and more faculty members are using web-based instruction as part of their course or as complete 
courses, which has resulted in an entire web-based instruction programs and virtual universities.  As such, web-
based instruction is one of the major areas that are becoming key to the development of the Web.  To the 
contrary, despite having accessible hardware, training, and discipline-specific media, some faculty members are 
hesitant to adopt web-based instruction.  This study investigated factors influencing the decision process to adopt 
or reject web-based instruction by faculty members and results show that attributes of innovations such as 
trialability, observability, compatibility, relative advantages, and complexity, play a major role in the process.   

INTRODUCTION 

More and more university faculty members are using web-based instruction as an integral part of 
instructional activities (Daugherty & Funke, 1998).  That is, as Burnett (1999) affirms, faculty members are 
using web-based instruction as part of their courses or as complete courses.  As a result, in the institutes of 
higher education, there are entire programs that can be completed via web-based instruction and there are virtual 
universities,  which have no physical campus, but which operate totally over the Internet.  In this respect, Tim 
Berners-Lee, the developer of World Wide Web, observes that web-based education is one of the major areas 
that contributes to the development and expansion of the Web (Beangle, 2000).  Beangle supports that view in 
that “Since the creation of the World Wide Web, its potential as an instructional tool and learning environment, 
has attracted intense academic interest and commercial development” (p.  367) and so, according to Holt, (1999), 
web-based instruction is here and expanding.  Institutions and faculty who fail to adopt web-based instruction 
will be bypassed by those who adjust and embrace it and eventually made obsolete. As such, Holt adds that 
institutions and faculty members who adjust and embrace web-based instruction will be part of the greatest 
technological advance in education since the printing press. 
 
However, in spite of the proliferation of integration of web-based instruction in the universities, there are a large 
number of faculty members who are hesitant or reluctant to adopt technology for instruction (Jacobsen, 1998).  
How then do faculty members make decisions to adopt or reject web-based instruction? In their action research, 
Groves and Zemel (2000) addressed the question of the perceived barriers and needs for technology adoption 
and use in higher education.  Their findings show that in order to use technology in teaching, respondents wanted 
accessible hardware, training, and discipline-specific media that are easy to use.  Such requirements are available 
in the universities yet there are faculty members who are still reluctant to adopt instructional technology 
especially web-based instruction, which is rapidly becoming one of the major avenues to deliver courses to 
students (Nations, 2000).  For example, in the current study, the involved university – Ohio University – 
provides workshops throughout the year on teaching the larger lecture class, applications of technology in the 
classroom, and strategies for cooperative learning for its faculty members.  At the same time, Ohio University 
offers technical and instructional consultants, project design and curricular development services to the faculty 
members who are interested in integrating instructional technology in their teaching activities. Ohio University 
has also bought a site license for Blackboard and it provides the faculty members with any educational software 
that they need for instruction.  In addition, since 1999, Ohio University started a student-computing project in 
which 4647 desktop computers were installed in the first years’ halls of residence as well as in the resident 
assistants’ rooms.  These computers have Microsoft Windows 2000, Internet applications like Web browsers, 
Telnet Clients, Instant Messaging software, QuickTime and Acrobat Reader among others.  There are also grants 
available from within or without the university for faculty members willing to integrate or to redesign their 
courses with instructional technology, yet not all faculty members have adopted instructional technology in 
general and particularly web-based instruction.   

Methodology 

To find out why accessible hardware, training, and discipline-specific media do not lure all the faculty 
members into using instruction technology, the researcher conducted a qualitative research with a focus on web-
based instruction.  This study addressed the question, “What factors influence the decision process to adopt or 
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reject web-based instruction by faculty members?” and Rogers (1995) diffusion model of the innovation-
decision process provided a theoretical framework for the study.  Therefore, the major aim of this study was to 
get first hand information from the faculty members who were either using web-based instruction or those that 
were yet to make their decision to adopt or reject it and those that have rejected web-based instruction.  To 
acquire this information from the faculty members, the researcher used qualitative research method for this 
study. 
 
The researcher conducted interviews with 31 faculty members and 5 administrators at Ohio University and used 
participant observations to collect data by attending a conference, a workshop, and a seminar on web-based 
instruction offered to faculty members at Ohio University.  The faculty members who participated in this study 
were those who either had adopted web-based instruction, those planning to adopt web-based instruction, or 
those who had rejected web-based instruction.  This choice of participants was relevant to this study in that all 
the faculty members were at liberty to acquire the necessary skills for the use of web-based instruction free from 
the university.  Likewise, the same technical support was available at the university for all the faculty members, 
and the same resources (Computer hardware and software) were at their disposal at any time that they needed 
them.  Consequently, this choice eliminated differences that might have resulted from faculty members being 
located in different universities, differences in training, available resources or their accessibility to the faculty 
members, or due to differences in the availability of financial and technical support to the faculty members.  All 
the administrators who participated in this study were involved in supporting faculty members who were using 
or were planning to use web-based instruction. 
 
This article investigates the attributes of innovation that this study revealed as playing a major role in the 
innovation decision process among faculty members as they decide to adopt or reject web-based instruction.  The 
conclusions and implications of those findings are then presented. 

ATTRIBUTES OF INNOVATIONS 

According to Rogers (1995), the attributes of innovations are “the characteristics of innovations as 
perceived by individuals” (p.  15).  The attributes of innovations consist of relative advantages, compatibility, 
trialability, observability and complexity.  Although Rogers portrayed all the five attributes as major factors in 
the diffusion of innovations, this research study shows that complexity, compatibility, and relative advantage are 
the most salient attributes when faculty members make decisions to adopt or reject WBI.  As such, the research 
findings did not show trialability and observability as having a great influence in the decision process to adopt or 
reject web-based instruction by faculty members. 

Trialability 

Trialability is “the degree to which an innovation may be experimented with on a limited basis” 
(Rogers, 1995, p.  16). Findings from this study showed that trialability did not have an impact on the decision 
process to adopt or reject WBI by faculty members.  That is, only one faculty member reported to have tried the 
use of WBI before implementing it into her teaching activities and even in that case, she used an authentic course 
that she was planning to teach the following quarter.  The rest of the faculty members reported to have learnt 
how to develop, implement and maintain the course web sites with authentic courses.  In this case, as reported by 
these faculty members, they managed to learn because they made their students aware that they were learning to 
use WBI as they taught the courses. As such, together with the students, these faculty members could 
troubleshoot and try new ways of making WBI most effective for the learning and teaching activities.   

Observability 

Rogers (1995) defined observability as the as, “the degree to which the results of an innovation are 
visible to others” (p. 16).  Observability did not contribute much in the decision to adopt or reject WBI by 
faculty members.  As the study findings reveal, faculty members attended conferences and staff meetings in 
which their colleagues demonstrated how they were effectively using WBI, but that only gave them the 
information about the existence of WBI and the different ways of using WBI, but did not influence their decide 
to adopt or reject it.  Thus, after gaining that knowledge, faculty members pursued more information about the 
use of WBI either by attending training courses, reading books or by collaborating with colleagues to learn more 
and eventually to adopt WBI.  In fact, the faculty members who rejected WBI mentioned that the demonstrations 
were good, but they did not suit their courses.  As a result, getting the information about the existence and seeing 
examples of how to use WBI did not contribute much to the faculty members as they made decisions to adopt 
WBI; however, one-on-one training in WBI and a self-study of WBI helped in decision-making.   
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The following section presents findings on how compatibility, relative advantage and complexity affect the 
decision process to adopt or reject WBI by faculty members.   

Compatibility 

Compatibility is “the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing 
values, past experiences, and needs of potential adopters” (Rogers, 1995, p. 15).  The current research findings 
show that the compatibility of WBI to the way faculty members teach might be an important factor in its use 
depending on the way different faculty members perceive effective teaching.  These findings are in the three 
factors related to the compatibility or incompatibility of an innovation that Rogers (1995) mentions: Socio-
cultural values and beliefs, with previously introduced ideas, or with client needs for the innovation.   

SOCIO-CULTURAL VALUES AND BELIEFS. 

In this research study, faculty members who declared to have rejected WBI emphasized that physical 
presence is the best way to teach.  That is, using WBI is not an improvement to their traditional methods of 
teaching because it takes away the joy of teaching.  They believe face-to-face teaching is freer and less 
structured, enabling them to establish warm, personal and productive relationships with their students.   Besides, 
these faculty members emphasized that using technology is not a good way to discuss complex issues with their 
students.  Thus, considering that “teachers are generally regarded as independently practicing professionals who 
make decisions about specific instruction and assessments to use in their classrooms” (Lee, 2001, p.4), these 
faculty members rejected WBI because they did not view it compatible with their belief about effective teaching.   
 
On the other hand, there were faculty members who reported that WBI is compatible with their teaching styles.  
They said, for example, that being able to project their course web sites in the classroom made it possible to 
teach through the use of visual images.  That is, visual images from the web are very important for some courses 
for they enhance clarity in the explanation of concepts to students.  These faculty members further noted that 
using WBI made it possible for them to use different teaching materials because the web is like having a large-
sized library in the classroom.   

Thus, what a faculty member values matters when he or she is deciding to adopt or reject WBI in that, if 
a faculty member finds value in WBI, he or she may give it a priority and invest time and energy in it.   
Alternatively, a faculty member who views WBI as incompatible with his or her beliefs may decide not to give it 
further consideration, hence rejecting it.   

PREVIOUSLY INTRODUCED IDEAS. 

Findings from this study show that, in the teaching process, faculty members identify the most effective 
ways to teach such that they eventually become reluctant to change.  One such faculty member, who has taught 
for 35 years, emphasized that, “after working for many years, faculty members become more critical and 
conservative at new ideas because they have seen some of the traditional pieces pass the test of time.”  Thus, in 
the view of these faculty members, as mentioned by a faculty member who had taught since 1966, the use of 
WBI is for the faculty members who are “new” in teaching because, “when faculty members are new in 
teaching, they are curious to try different ways of teaching before they establish the best way to teach.”  
 
Likewise, two of the faculty members who rejected WBI reported that they have used different types of 
instructional technology in the past, but eventually they went back to using the traditional methods of teaching. 
These faculty members were reluctant to implement the use of WBI into their teaching activities.  Other faculty 
members who rejected WBI mentioned that they had tried other instructional technology such as PowerPoint and 
found that it distracted the flow of the class discussions.   

CLIENT NEEDS FOR THE INNOVATION. 

Cited in Rogers (1995), Hassinger ascertains,  
Individuals will seldom expose themselves to messages about an innovation unless they first feel a need 
for the innovation, (and that) even if such individuals are exposed to these innovation messages, such 
exposure will have little effect unless the innovation is perceived as relevant to individual’s needs, and 
as consistent with the individual’s attitudes and beliefs (p.  164). 
 
This research study shows that faculty members who learned about WBI when looking for ways to meet their 
instructional needs were likely to adopt WBI unlike the faculty members who learn about the use of WBI with an 
intention to create a need for it.  For example, one of the faculty members who rejected WBI reported that she 
attended training sessions to see whether she could identify a need to use Blackboard CourseInfo in her teaching 
activities, but she did not find any and so she did not adopt WBI.  On the other hand, one faculty member who 
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adopted WBI reported that he learned about Blackboard CourseInfo while searching for an instructional 
technology that could meet his instructional need.  He said that when a colleague told him about Blackboard 
CourseInfo, he attended a workshop to learn more about it and he realized that it was his best choice and so he 
adopted it in his course.  Therefore, faculty members need to consider their course objectives and their students’ 
needs before deciding to adopt or reject WBI.    
 
As such, the faculty members who had not used WBI acknowledged that their colleagues were effectively using 
WBI, but they had not yet found a need for it in their teaching activities.  Conversely, the faculty members who 
reported that WBI met their needs said that their students could use the web sites at any place and time, whether 
at home, in their dorms, or even when traveling.  One of these faculty members noted that using WBI helped his 
students because “they (students) could do class projects easily within their lifestyle or time frame.” In addition, 
faculty member using WBI for distance courses reported that students could register for online courses during 
their vacation because they did not have to be at the university to take the courses.  Similarly, the students were 
able to graduate on time because online courses do not engender schedule conflicts as classroom-based courses 
can.   
 
Research specialty was another factor identified in this study as influencing the decision to adopt or reject WBI 
by faculty members.  That is, if the faculty members did not feel a need to use WBI in their research area, instead 
of developing course web sites, they concentrated on research that rewarded them more than effective teaching.  
Faculty members emphasized that, effective teaching contributes very little to tenure promotion and that what 
matters most is the research conducted by a faculty.  One Faculty member portrayed a better view of this point in 
that,  
 
We do not get rewards from the university for it (teaching) we get rewards for research though. 
If you bring research money, they give you a kick back.  The university does not reward teaching classes even 
in the tenure process.   
 
This notion might be from the fact that, when hiring faculty members, the administrators believe that faculty 
members are competent teachers.  That is, as one faculty member involved in faculty members’ hiring process 
mentioned, “in my experience, faculty come in highly rated and they are very bright.  Every time we have an 
open position, we get over 100 applicants and we take the very best.” As such, universities do not give effective 
teaching all the weightage; rather, more emphasis is often placed on research projects that bring funds to the 
universities.  Therefore, if the research project does not entail the use of WBI, then faculty members do not feel 
compelled to use WBI.  In this respect, as most faculty members expressed, if use of WBI can be given a higher 
value as research is rated in the universities, it could be more easily adopted by the faculty members across the 
board than it is right now.    
 
As a result, as affirmed by Solem (2000), any effort to promote Internet-based teaching in colleges should take 
into account faculty members’ particular needs and circumstances rather than assume that instructional 
technology (including WBI) offers the same advantages and benefits to everyone.   

Relative Advantages 

Rogers (1995) defines relative advantage as “the degree to which an innovation is perceived as better 
than the idea it supersedes” (p. 15).  Whether an individual perceives an innovation as advantageous or not is a 
factor in the adoption or rejection of that innovation.  In the current study, all 31 faculty members who 
participated accepted that there were advantages to using WBI although five faculty members had not yet 
adopted the use of WBI.  Among these five faculty members, two were planning to adopt WBI in the near future, 
while three of them had decided to reject it.   

 
The 26 faculty members who have implemented WBI talked about different advantages from their experiences.  
These advantages can be categorized in Rogers’ (1995) sub-dimensions of relative advantage that includes the 
degree of economic profitability, a decrease in discomfort, a saving in time and effort, immediacy of the reward, 
low initial cost, and social prestige.  Among these sub-dimensions, low initial cost and social prestige had no 
influence on the faculty members when deciding to adopt or reject web-based instruction.  The reason to this 
finding emanates from the fact that faculty members got free support services and grants from within or without 
the university for WBI.  For example, seven faculty members reported to have adopted WBI after getting the 
PT3 grant from Ohio University. Three others mentioned that they were able to redesign their courses to 
integrate WBI due to the funding they got from the PEW grant aimed at encouraging colleges and universities to 
redesign their instructional approaches using technology in large-enrollment, introductory courses (Pew, 2002).   
Similarly, there was no evidence of social prestige, which might have resulted from the fact that faculty members 
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have the academic freedom in which they are free to choose the teaching approaches that they want as mentioned 
by one faculty member, 
 
In the academic world, faculty members have freedom to do whatever they want. There is no mandate to say, 
where is your web course, why don’t you develop a web course? So there is more of a free will whether you 
want to offer a web course or not and faculty have to be convinced that they will have something to gain by 
offering a course by the web. 

Economic profitability. 

Seven faculty members from this study reported the reduction of printing costs as an advantage of using 
WBI.  In particular, one faculty member from the College of Education reported that looking for a way to reduce 
printing costs made her and her colleague start using WBI.  She said, “it is a damn reason and it is working… it 
is about 5 cents a copy….  It is okay we have reduced copying cost and finally we have our course on the web.” 
When asked whether the idea of using WBI was from the administrators, she said that the administrators 
recommended that faculty members look for ways of reducing printing but they did not tell them how.  It was the 
choice of that faculty member and her colleague to use the web to post course materials.  In addition, the faculty 
members reported that, when the students had to buy a packet of those articles, it was expensive to them 
implying that reducing the amount of copying by posting the articles on the course web site was economically 
feasible for both faculty members and the students. 

Decrease in discomfort. 

As a faculty member from the College of Business remarked, “no one wants to completely rework a 
course that they have.  They need very strong motivation to do that.” In this case, decrease in discomfort from an 
existing way of teaching was a strong motivation to encourage faculty members to adopt WBI.   In this research 
study, findings indicate that WBI has decreased the discomfort in various ways for the 26 faculty members who 
were using it.  That is, three faculty members reported posting course materials on the web made it more 
convenient for them to distribute information to the students.  One of them from the College of Health and 
Human Services said, using WBI made him to stop worrying about getting handouts to every student in his class.  
That is, if students miss a class, faculty members are no longer worried about how to get the information to them. 
Teachers can direct them to the online notes on his course web site and that as he concludes, “eases the 
difficulties for me as a teacher.”  
 
Faculty members associated WBI with the convenience in communicating to diverse students.  That is, as 
expressed by a faculty member from the College of Fine Arts, “you need to tell somebody three times before 
they completely understand everything.” In this case, that faculty member reported that before using WBI, “I had 
to create all my material in print [because]… all the communication need to be told to the students in print and 
verbally and also give them the information on the class server which is accessible only when you are in the 
department’s computer lab.” Hence, using WBI made faculty members to project visual images to their students 
as mentioned earlier, and the students were at liberty to print the information from the course web site.   
 
In addition, faculty members reported that the use of WBI has motivated them to reconsider the way they had 
been teaching for a long time.  For example, two faculty members reported that using WBI enabled them to start 
encouraging more critical thinking, more synthesizing of the concepts, more applying of the concepts rather than 
retelling the students what they could have read from the books.  As a result, these faculty members revealed that 
they found it stimulating to rethink their courses by considering other ways of communicating with their students 
through WBI.   
 
To the faculty members who rejected WBI, using WBI would bring discomfort rather than comfort in their 
teaching activities. For example, one faculty member said, “I think if I were going to be web-based, I would 
suffer personal deprivation, social withdrawal, I would say to myself, I do not want to do this I would rather go 
and write a book or I can be an accountant.”  As a result, they do not adopt web-based instruction.  

SAVING IN TIME AND EFFORT. 

This study revealed that faculty members are busy individuals and that infusing web-based innovations 
into teaching adds to their workload.  In some departments, faculty members are expected to spend 40% of their 
time teaching, 40% on research and 20% on service.  However, a faculty member from the College of Arts and 
Sciences mentioned, “with 15 hours per week, we already spend 67% of their time on teaching without using any 
innovations implying that we work overtime to accomplish all our responsibilities.” She reported that adding 
innovations takes four hours in preparation for each hour of lecture.   
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Despite the time required for effective use of WBI, 26 out of 31 faculty members who participated in this study 
are used WBI.  As the research findings show, these faculty members believed that people make time for what 
they value.  Those who wanted to effectively use WBI spent a lot of time to learn and develop WBI in order to 
save time when they implement it in their teaching.  As a faculty member in the College of Business said, “It 
takes a lot of time to save time.”  
 
Faculty members reported that using WBI enabled them to manage their time better.  They said that class time is 
not always enough for discussions and for giving the assignments to students and so they used their course web 
sites to distribute assignments out to their students.  In the same way, faculty members were able to keep in 
touch with their students on the days that the classes do not meet.  Consequently, faculty members were able to 
clarify things that students might not have understood in class because students are able to ask questions at any 
time whether the class is in session or not.  Likewise, if a faculty member remembered a point that he or she 
missed during the class time, he or she posted an announcement on the course web site for the students to read.       
 
Similarly, Faculty members reported that using WBI allows students to complete their learning activities faster 
than when the faculty members did not use WBI.  For example, two faculty members who were using Form · Z 
reported that using Form · Z and other applications has helped the students to represent their ideas in three 
dimensions much more accurately and more quickly.  They reported that Form · Z had been an excellent 
application for web portfolios because students could save projects as VRML models, QuickTime animations, as 
well as JPEG images.  In this case, these faculty members reported the projects that used to take years for their 
students to draw by hands with WBI they take couple of months.  That is, as one of these faculty members said, 
using WBI, “has given us the ability to allow students to communicate their design more accurately on a more 
professional level quicker.”  

IMMEDIACY OF THE REWARD. 

The current study supports the idea of immediacy of reward in the use of WBI in various ways.  All the 
26 faculty members that were using WBI acknowledged that using it makes students become more engaged in 
learning.  They reported, for example, that students were able to prepare for lessons before class time by 
answering questions posted on the course web sites.  This preparation led to more interaction during class 
discussions and the students got very enthusiastic about the class.  Likewise, when faculty members taught 
distance courses using WBI, students communicated more often with them.  One faculty member, who used 
WBI to teach a distance course, reported: 
 
The students got more interaction with me through the web than they would have done in a regular classroom.  
In the classroom, many times, they sit there, take notes and they never ask questions, and they just disappear.  
So, even if I see them face-to-face there isn’t really a dialogue.  On the web, they are forced to communicate 
because if they did not understand they could send me an email. 
 
Other reasons for increased interaction between the teacher and the online students as mentioned by a faculty 
from the College of Fine Arts are,  

 
In the face-to-face class interaction may be limited by the fact that some students could be 
facing somewhere else, others could be a little bit shy about asking a faculty member to repeat 
what he or she said or a faculty member may be addressing one student and so the other 
students do not get involved.  

 
Therefore, using WBI gave all students the same opportunity to attend and respond to the information posted on 
the course web site.   
 
Other immediate rewards to using WBI reported in this study are the reduction of students’ note-taking and 
keeping faculty members focused on what they are teaching.  Faculty members who had their class notes on the 
course web site said that they asked their students to print them before class and bring them to class such that in 
class, thy only needed to write a few additional notes to make the points clear to them.  Thus, the students listen 
more carefully to the instructions and they participated more in class discussions.  As one faculty member stated: 
“I do not like looking at the foreheads; I like looking into their eyes.  And if they are writing they can’t listen and 
write at the same time and comprehend as well.” Furthermore, when faculty members projected their class notes 
on a screen, they could further delve into additional subject matter, thus accomplishing even more.  
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Therefore, when faculty members perceived WBI as more advantageous to use than other ways of teaching, they 
were more inclined to adopt it, but when they found no benefit from using WBI they rejected its use in their 
teaching activities.  Thus, apart from low initial cost and the social prestige, the other sub-dimensions of relative 
advantage presented by Rogers (1995) were evident as factors that influenced the faculty members’ decision 
process to adopt or reject WBI in this study. 

 Complexity 

According to Rogers, (1995) complexity is “the degree to which an innovation is perceived as difficult 
to understand and use” (p.  16). The complexity that faculty members faced in using WBI was a factor in their 
decision to adopt or reject.  Difficulty to learn how to use WBI was mainly associated with the language used by 
instructors in training faculty members how to use WBI and the pace at which those instructors teach the faculty 
members.  Three faculty members mentioned that the instructors used technical language that confused them and 
two others added that these instructors taught at such a fast pace that the novice faculty members were lost in the 
process.  In addition, the faculty members reported that they went for training expecting to learn how to integrate 
WBI into their courses, but the training sessions focused on the features of the software.   
 
Fear to learn new skills and reluctance to try something new contributed to the perception of WBI being highly 
complex among faculty members.  Specifically, one faculty member reported that she was sure she would get 
through the fear of her learning curve and be able to use WBI effectively because she was also fearful of 
teaching her first class.  Other faculty members associated a sense of complexity with lack of familiarity with 
WBI; because they did not grow up with WBI, to them, it seems difficult to learn.  As such, how individual 
faculty members confronted fear affected their decision to adopt or reject WBI as stated by a faculty member 
who was using WBI, “you can’t make faculty do it (use WBI), people by nature fear change sometimes….  I 
don’t know what to tell faculty in order to embrace WBI, either they are going to embrace it or they are going to 
push it away because they are fearful of it.”  

 
According to Pedroni (1996),  
The World Wide Web represents the latest in communication technology and much like the 
printing press’s beginning days, it can be threatening to both students and teachers in the 
manner that it makes new demands and changes to expectations associated with traditional 
models. 

 
Similarly, not all faculty members embrace these new changes, which results in a rejection of web-
based instruction.  In this study, three faculty members who rejected web-based instruction reported the 
inability to integrate the use of web-based instruction into their courses as the major delimiting factor.   
In particular, one faculty member said that he has a computer degree and that he has owned a computer 
since 1983, but he has “no experience and the knowledge base to know how to take a course from the 
classroom and put it on the web.”  In this case, the faculty members believed that they were competent 
in teaching a traditional class and in using computers for their personal affairs, but they did not know 
how to teach with the web.    
 
Another factor associated with complexity in using WBI is lack of background in the educational theories.  
Faculty members reported that in the graduate school, apart from the professors in the education programs, they 
acquired knowledge in different disciplines, but they did not learn how to communicate those skills to students 
making it more difficult for them to use WBI.  In that case, as a faculty member who has taught for 20 years, but 
reported to have experienced that problem mentioned, such faculty members understand the technology, but they 
have a deficient of understanding how to apply it in teaching mainly because “they do not have a background on 
educational theory or on students’ evaluation.” As a result, the faculty members recommended the instructors to 
be consulting with faculty members before conducting the training to identify the faculty members’ goals for 
attending the training in order to address them during the training session other than having a general training for 
all faculty members.    
 
This research study also revealed that the implementation of web-based instruction mainly occurred from the 
one-on-one collaboration among faculty members or between the faculty members and skilled graduate students.  
Faculty members reported this collaboration to be suitable to them because they (faculty members) asked what 
they wanted to learn and they learned the skills that related to their area of specialty.  In addition, they got this 
support at their most convenient time and in their own offices.  Specifically, one faculty member expressed,  

 
I think the reason [for adopting WBI] is having a graduate student support.  I think one-on-one, 
to be able to sit down and say this is exactly what I want to learn.  This is what I need you to 
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show me how to do.  Being able to tailor it to my needs specifically for the course I need, to 
brainstorm with somebody else was critical.  So to sit at my computer and say show me what I 
need to do, let me try it and then let me ask questions if there is anything I don’t understand. 

The faculty members also appreciated the support from skilled graduate students because they did not speak the 
jargon used by instructors during the seminars and workshops as mentioned by four faculty members who 
participated in this study, but these students used simple language that faculty members could understand.  For 
instance, one of these faculty members said,  

 
The big thing is that it [use of WBI] is being explained to me in a very simple language 
without the technical language and that has built a lot of confidence in me…  It is not long 
technological responses, it is just how to make the web do what we want it to do and I think 
that is what, some of us who are not technologically gifted, we just need to know. 

 
As such, when the graduate students or the faculty members explained the use of WBI in a language that the 
faculty members understood, it influenced their decision to adopt or reject web-based instruction.  This research 
study revealed a positive influence of that support especially from the skilled graduate students because out of 
the seven faculty members who reported to have received that support six of them had adopted WBI and one was 
willing to adopt it.  She actually reported to have been working on her course web site at the time of the 
interviews and she was planning to use WBI in the following quarter. 

CONCLUSION 

In brief, how faculty members perceived WBI affected their decision to adopt it in their teaching 
activities.  If they found WBI consistent with their values and beliefs of what effective teaching is, with their past 
experiences, and with their instructional needs, they tended to adopt; otherwise there was a high possibility of 
rejecting it.  On the other hand, when faculty members found it difficult to understand and use WBI, they mostly 
withdrew from adopting it.  Furthermore, faculty member who adopted WBI were able to articulate the relative 
advantages of using WBI over traditional instruction, such as, simplifying distribution of course materials to 
students, communicating with students between class sessions, engaging students in preparation in advance of 
class, and giving more students an opportunity to participate in class discussions. 

IMPLICATION 

The findings from this study supports that, more and more faculty members are using web-based 
instruction as part of whole courses for traditional or for distance courses.  As such, although the faculty 
members have accessible hardware, training, and discipline-specific media, the current research shows 
discomfort among most faculty members in the way instructors conduct training for web-based instruction.  As a 
result, there should be more emphasis on the need analysis before launching any training program.  That is, need 
analysis could focus on the faculty members’ learning styles; the faculty members’ goals and views of effective 
teaching; the most appropriate time in terms of the quarters, days and times of the day for the scheduling of the 
training sessions as well as the faculty members’ prior knowledge about web-based instruction.  Also, the faculty 
members need more time to learn, develop and implement web-based instruction which could be made available 
to them through release time, course buy ups, and providing monetary incentives in case faculty members decide 
to develop their course web sites during their vacation.    

 
Likewise, the information gathered from this study shows that all faculty members using web-based instruction 
had experienced relative advantages in their teaching process, but it requires time and effort on the side of 
faculty members.  As a result, faculty members need to be ready to spend time in the beginning when learning, 
developing, and implementing course web sites if they want to save time at the long run.  Besides, collaboration 
with their colleagues as they develop and use web-based instruction is vital in adopting WBI.   
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ABSTRACT 
 The aim of this study is to develop a new approach to help both 4th year students and 1st year students to 
get the utmost benefit from application activities. This new approach will provide 4th year students with an 
experience of teaching practice and also preparation of 1st student teachers to teaching practice process  before 
they start their practice teaching. In this study, an in-faculty practising school model will be developed by having 
4th year student teachers practice teaching in faculty before teaching in practice school, which will also help 1st 
year students teachers to reach expected goals and attain required qualifications related to professional skills.  
 

INTRODUCTION 
It is believed that progress in education depends on the improvement of the teachers. But, 

teachers’professional development cannot be described as linear continual formulation and a defined stable 
process to constitute a professional perspective (Ovens, 1999; Solomon & Tresman, 1999). However, the main 
insight in teacher education points out that experience has a strong impact on building teaching beliefs and 
behavioral features (Scheerens, 1992; Munby & Russell, 1994). At this point, as schools are unable to offer an 
extra support for gaining extremely experience of teaching during teaching practice. On the other hand, student 
techers’ responses indicate the necessity of practice in teaching and this makes the faculty to be also more 
responsible in providing a medium for such a practise (Bullock & Cloke, 1997). 
         
When student teachers confront the necessary teaching task, they are usually not in accordance with their own 
beliefs in the extent of experiences of teaching practice (Suqrue, 1997). Student teachers draw out that they do 
not implement profoundly the application activities because of the limitations of the process, especially 
regarding time (Saka, 2001). Therefore, having more practice before graduating has a crucial role to improve 
professional skills of practitioners. In addition to this, the idea of reflection and the reflective practitioner has a 
crucial importance on raising interest in relation to elaborate practice teaching in classroom with respect to 
emerging an interactional profitable climate for discussion and inquirement about teaching (Field & Philpott, 
2000). In order to make a positive contribution to this process, faculty need to ensure opportunities for 
practitioners to collaborate and share their insights and experiences interdependently (Bradley, Conner & 
Saithworth, 1994). Therefore, it is necessary that the student teachers should be oriented to understand teaching 
during their practice teaching (Golstein & Lake, 2000). Thus, the aim of this study presents a different approach 
to improve professional skills of student teachers and to prepare them for their own authentic practice in schools. 
In other words, this research develops a strategy which enhances the impact on faculties and schools for 
professional skill development and for evaluating how participation in such approach can lead to changes in 
practice.  
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
 As experience is gained by practising, teaching ability could be more effectively enriched by eliciting 
practice teaching, which involves the recognition of teaching-learning process, and adopting professional 
principals into a stable constructed framework (Hayes, 1999). One of the crucial aspects of this process is 
thinking comprehensively about teaching and learning in terms of convenient support, suggestions and 
encouragement to act confidentially in following of related objectives. It is indicated that in order to establish 
greater correspondence between practice and prior beliefs, the more related supportive reflection could be done. 
This belief could have been less stable and secure without immersion into practice. With this manner, student 
teachers could have also an opportunity to refine and adopt their beliefs and assumptions by means of immersion 
into practice (Tillema, 2000).  
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When the 4th year student teachers and the 1st year student teachers interact during field experiences, they 
experience teaching through collaboration for preparing their practice teaching. When the student teachers work 
in groups, the role of the tutor is to orientate their interaction and contribute or support their teaching skills thus 
making them interact more skilfully (Johnson & Johnson, 1994). The presence of other student teachers in the 
classroom (the 1st year student teachers)   has a vital importance to constitute new ideas and convenient advice 
during practice teaching (Talvitie, Peltokallio & Mannisto, 2000; Metcalfe, 1999). In this process, working 
together within groups and between groups extremely enriches their professional skills development by means of 
sharing their materials, thoughts, ideas, assumptions and beliefs. Moreover, a chance to ensure mutual support by 
observing each others’ practice and having best relationship with peers (Veenman, Bentum, Bootsma, Dieren & 
Kemp, 2002; Talvitie et.al, 2000). In this way, they could gain decision-making competencies. But, the 
complexity of the concept can be difficult to articulate in a way that helps student teachers to develop their 
professional skills sufficiently. Yet, this approach could be described as an effective attempt to improve 
professional skills of practitioners (Jay & Johnson, 2002). It is believed that, this approach is useful in 
constructing the framework of student-teachers’image as constructing reasonable change on framework of 
teacher development; emerge from teacher’s own teaching, by the adaptation of others’“experimental learning” 
regarding agreeable features (Ovens, 1999).  

 
As a developing teacher, practitioners could have an opportunity to assess their own teaching effectiveness, 
feeling more confident about exploring new strategies and approach by eliciting their new and hidden potential 
skills as a result of this approach. This interactive process has positive impact on their own teaching practice and 
their skills as a team member in terms of self-esteem, confidence, encouragement and reasonable solutions. 
However, this approach does not appear to provide the same interpersonal context as traditional face-to-face 
mentoring. The idea behind this approach is that it will make teaching practice more relevant to actual practice 
teaching. For practitioners, the first step will be to observe and focus on the practice in faculty. By this way, the 
practice teaching process in secondary education will be improved at the same time and the experiences of 
student teachers and 1st year students will be combined by reflective practice in interactional environment. The 
approach explained in this study is based on the view that reflects the different patterns of faculty preparation for 
practice teaching in the extent of supportive interaction. Thus, faculties would be seen as practice school in this 
process of which steps described as the followed. 

 
PROCEDURE 

This approach should be applied in three steps: 
In order to improve the efficiency and effectiveness of this approach and to implement of the necessary 
directions for the study, the process needs to be essentially followed as three phases in these points; 

 

Phase 1. Pre-application for preparation  

• 1st year student teachers are informed during the lesson of school experience to be more conscious about 
intended aims in relation to be prepared for teaching practice.   

• 4th year student teachers also are informed during the seminars which are the parts of the teaching practice 
in the faculty for the purpose of teaching practice and the contribution of this process with respect to providing 
more opportunity in practice teaching for improving their professional skills to the intended level. 

• If the number of attended 4th student teachers to the teaching practice is about 50. 4th year student teachers 
is separated into 7 groups which have 7 student teachers homogeneously in terms of being successful as group. 
Each group is oriented to study collaboratively within group and between groups for improving their 
professional skills. 

• Each group is informed to choose at least two volunteer students, as the education term involves 14 weeks. 
When two 4th student teachers are chosen according to willingness in each group which involves 7, the schedule 
of education’term is convenient for this number of groups. Besides, it is possible to determine the group numbers 
according to the total numbers of the 4th student teachers.   

• After separating groups, 4th year student teachers need to choose two practitioners within groups and are 
oriented to prepare themselves to implement lesson in the class of 1st year student teachers during their lesson of 
science teaching (physics, chemistry, biology, math, etc.) or any lessons in which is related with their subject 
which they will be practising in practice schools. 
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Phase 2. Application 

• The selected student teacher within the groups begins to implement lesson (at least two hours) by taking 
active role in front of 1st year student teachers for teaching and other members of group observe the same 
lesson. This interactional environment is indicated shematically in Figure 1.  

Figure 1. Practitioners’situation in classroom (an interactional atmosphere)  

 

• In the next week, the other student teachers which are defined within the group in advance begin to 
implement at the following lessons which take place in the next week in front of the same practitioners. 

• This rotational process is ongoing between groups throughout the teaching practice.  

• After each selected practitioner has implemented lesson, method tutor and 1st year student teachers give 
feedback and suggestion to the 4th year student teachers who taught lessons within the group in front of other 
members of group to establish remarkable and effective interactive environment for stimulating each other to 
evolve and elicit their own professional skills. 

 

Phase 3. Inquiry   

• Method tutor can orientate the practitioners not only by having them gaining professional skills but also 
what could be done to prepare them for their professionalism by applying this approach to reach intended 
targets. 

• The responses of practitioners need to be record fastidiously and elaborately with respect to especially 
effectiveness of working collaboratively in interactive environment.  

• The results of the records of practitioners are filled by method tutors and practitioners as meaningful and 
remarkable documents in order to modify and sustain the approach and reflect and transform their experiences, 
beliefs and assumptions to the new practitioners who will be attending this process in the following years. 

• And so, this valuable process is ongoing by developing itself remarkably term-by-term   when applied 
fastidiously and masterfully.  

This approach provides the practitioners various kinds of opportunities thorough reflection of specific responses, 
regarding learner participation, learner relationships, teaching methods and the use of teaching aids. This can be 
seen as a process which gives inspiration to practitioners. Thus, it encourages professional skill-development and 
beliefs which are related to any specific results and usual training (Solomon & Tresman, 1999). 
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

To improve teachers’professional progress, it is necessary to examine their knowledge, competencies and beliefs 
about teaching in different school settings with students of different ages. Hence, when student-teachers organize 
lessons in the 1st year students’class, it will be more profitable as they take part in different kind of classroom 
settings with different age groups before their actual teaching practice at schools (Kershner, 1999). Moreover, it 
is found that peer teaching in faculty, especially in the preparation of pre-service education helps to improve the 
ability of practitioners in professional skills such as planning and implementing the lesson (Metcall, Ronen-
Hammer & Kahlich, 1996). This means that, if the student-teacher has longer periods of practical experience he 
or she will find himself/herself in a better position for applying their experiences to the practical tasks. This will, 
of course, contribute them to make their experiences, beliefs and assumptions more theoretical-based (Tillema, 
2000). In addition to these, it is concluded that when 4th year student teachers would practice teaching in part of 
course schedule (such as; Physics-I) during teaching practicum before actual practice in schools in front of 
practitioners who are 1st year student teachers in the faculty, the identified limitations related teaching practice 
process could be minimised to the reasonable degree by recognising and inquiring lack of experiences of 
practitioners and they will gain councious by applying this approach (Saka, 2001). Thus, when 4th year student 
teachers engage in self directed teaching, the practitioners could change their invaluable beliefs through 
reflection and involvement into practice teaching (Tillema, 2000). The essential practitioners’benefits of the 
described process is summarised in Figure 2. 

It is indicated that practitioners can improve their professional skills during teaching practice by sharing ideas, 
observing each other and working together with collaboratively and reflectively (Metcalfe, 1999). Observation of 
others’ experiences provides practitioners the scope of an activity living and understanding the teaching which 
will encourage themselves to improve their own practice (Goldstein & Lake, 2000). The study explains how the 
teaching practice process can be planned best in an interactive situation, in which deeper thoughts and effective 
practice emerge from reflection on practice. Hence, this approach which involves reflective practice could 
provide more opportunity for the 4th year student teachers with respect to learning by teaching, learning by 
doing and learning by collaborating (Darling-Hammond, 1994). Therefore, this approach could ensure to 
improve the process of practice teaching in a professional group work or teamwork.  

Figure 2. The essential benefits of the described process for   practitioners. 

 

Working in groups is compared to working alone during practice teaching, and it is found that student teachers 
reflected positive attitudes (Veenman et.al., 2002). The claim arising from this study is that, there is a need to 
establish a positive framework to support collaborative and interactive reflective teaching during practice 
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teaching (Ovens, 1999). Hence, one of the striking conclusions of this study is that, this approach provides 
student-teachers a professional development plan. On the other hand, it is not expected that student teachers can 
improve their own professional skills by using only this approach.  

 
This strategy will be very useful for both the 4th year student teachers and the 1st year student teachers. So, we 
can kill two birds with one stone. Another desired outcome of this study is the improvement in instructional 
practice. Hence, this approach   enables the determination levels of professional skills of the 4th year student 
teachers in the faculty facilitating the process of reflection for actual practice in schools (Seabrooks et.al., 2000). 
Thus, this framework leads to giving method tutors and student teachers an organising faculty practising model 
which helps them examine the practitioners’practice simultaneously. Furthermore, faculty practice teaching and 
actual practice teaching in schools can be monitored by videotape for comparing and evaluating the process 
interdependently and elaborately. So, the complexity of the process could be demystified through reflection 
profoundly and by itself. This approach brings out the need for further research in a number of areas which are 
related to the impact of student teachers on how much experience of practice teaching can be shared among 
peers to improve their own professional skills throughout their teaching practice. One of the main implications of 
this research for future research would be to find out that how this approach works as a framework for 
practitioners’ continuing professional development. 

REFERENCES 

Bradley, H., Conner, C. & Southworth, G., (1994). Developing Teachers Developing Schools. London: David 
Fulton Publishers in Miller, C., Smith, C. & Tilstone, C., (1998). Action, Impact and Change: Developing 
Classroom Practice Through Distance Education. Journal of In-service Education, 24(1), 111-122. 

Bullock, K. & Cloke, C., (1997). Meeting Student Teachers’ Information Technology Needs in Partnership 
Schools. Teacher Development,   1(2), 243-253.  

Darling-Hammond, L., (1994). Developing Professional Development Schools: Early Lessons, Challenges and 
Promises. in Freese, A.R., (1999). The Role of Reflection on Preservice Teachers’ Development in the 
Context of a Professional Development School, Teaching and Teacher Education, 15, 895-909. 

Field, K.& Philpott, C., (2000). The Impact of Hosting Student Teachers on School Effectiveness and School 
Improvement. Journal of In-service Education, 26(1), 115-137. 

Goldstein, L.S., Lake, V.E., (2000). “Love, Love, and More Love for Children”: Exploring Preservice Teachers’ 
Understandings of Caring. Teaching and Teacher Education, 16, 861-872.  

Hayes, D., (1999). Decisions, Decisions, Decisions: The Process of ‘Getting Better At Teaching’. Teacher 
Development, 3(3), 341-354. 

Jay, J.K. & Johnson, K.L., (2002). Capturing Complexity: A Typology of Reflective Practice for Teacher 
Education. Teaching and Teacher Education, 18, 73-85.  

Johnson, D.W. & Johnson, R.T., (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, 38(2), 67-73 
in Veenman, S., Benthum, N.,Bootsma, D., Dieren, J.,Kemp,N.(2002). Cooperative Learning and Teacher 
Education. Teaching and Teacher Education, 18, 87-103. 

Kershner, R., (1999). The Role of School-Based Research in Helping Teachers To Extend Their Understanding 
of Children’s Learning and Motivation. Journal of In-service Education, 25(3), 423-445. 

Metcalfe, C., (1999). Developmental Classroom Observation as a Component of Monitoring and Evaluating the 
Work of Subject Departments in Secondary Schools. Journal of In-service Education, 25(3), 447-459. 

Metcall, K.K., Ronen-Hammer, M.A & Kahlich, P.A. (1996). Alternatives to Field-Based Experiences: The 
Comparative Effects of on-Campus Laboratories, Teaching and Teacher Education, 12(3), 271-283. 

Munby, H. & Russell, T., (1994). The Authority of Experience in Learning to Teach. Journal of Teacher 
Education, 45(2), 86-95.   

Ovens, P., (1999). Can Teachers Be Developed? Journal of In-service Education, 25(2), 275-306. 
Saka, A.Z., (2001). Determining Activities and Objectives for Physics Student Teachers in Teaching Practice. 

Science Institutes of Karadeniz Technical University, Unpublished Ph.D, Trabzon/Turkey. 
Scheerens, J., (1992). Effective Schooling: Research Theory and Practice. London: Cassell. in  Field, K. & 

Philpott, C., (2000). The Impact of Hosting Student Teachers on School Effectiveness and School 
Improvement. Journal of In-service Education, 26(1), 115-137. 

Seabrooks, J. J., Kenney, S. & LaMontagne, M., (2000). Collaboration and Virtual Mentoring: Building 
Relationships Between Pre-Service and In-service Special Education Teachers. Journal of Information 
Technology for Teacher Education, 9(2), 219-236. 

Solomon, J. & Tresman, S., (1999). A Model for Continued Professional Development: Knowledge, Belief and 
Action. Journal of In-service Education, 25(2), 307-319. 

Sugrue, C., (1997). Students’ Lay Theories and Teaching Identities: Their Implication for Professional 
Development. European Journal of Teacher Education, 20(3), 213-226.   



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 47

Talvitie, U., Peltokallio, L. & Mannisto, P., (2000). Student Teachers’ Views About Their Relationships With 
University Supervisors, Cooperating Teachers and Peer Student Teachers. Scandinavian Journal of 
Educational Research, 44(1), 79-88. 

Tillema, H.H., (2000). Belief Change Towards Self-Directed Learning in Student Teachers: Immersion in 
Practice or Reflection on Action: Teaching and Teacher Education, 16, 575-591. 

Veenman, S., Benthum, N., Bootsma, D., Dieren, J.,Kemp,N. (2002). Cooperative Learning and Teacher 
Education. Teaching and Teacher Education, 18, 87-103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 48

THE EXPERIENTIAL LEARNING CYCLE IN VISUAL DESIGN 
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ABSTRACT 

Experiential Learning Cycle has been applied to the Layout and Graphics Design in Computer Course 
provided by the Faculty of Communication and Media Studies to the students studying at the Public Relations 
and Advertising Department. It is hoped that by applying the Experiential Learning Cycle, the creativity and 
problem solving strategies of the students will be further improved. For the present study, the reactions of the 
students of the Layout and Graphics Design in Computer Course to adopting Experiential Learning Cycle have 
been explored. 

 
Keywords: Experiential Learning Cycle, Uses of Computer, Computer Graphics and Layout Design, Dewey, 
Lewin, Kolb, Schön, Reflection 
 
Parallel to the paradigm shifts in a variety of fields like Mathematics, and Physics. The twentieth century has 
observed the change in the concepts of knowledge and knowing.  This idea led to a shift of emphasis from 
knowledge (what) to knowing (how) in education. This has been reflected in the methodologies teachers use. 
One of the main shifts has been from lecturing, or lock step teaching to providing situations through which the 
students will find opportunities to have meaningful experience related to the subject. 

 
Experiential Learning Cycle is not new in education. Its’ roots go back to Confucius (Mak 1992). In the 20th 
century, experiential learning was first suggested by John Dewey, the father of Progressive Education. After 
Dewey, it was further developed by Lewin, in the 1980’s by Kolb and Donald Schön (1983, 1987) the American 
sociologist who strongly felt the change in the constitution of learning in different disciplines (like architecture, 
music, etc.). 

 
Dewey (1933) suggests that man is an essentially active, problem-solving, socially conscious creature who 
continuously develops his intelligence and capacity. Reflection helps the individual to learn from his 
experiences. Dewey (1933:12) differentiates between the reflective thinking from other thought processes. 
Dewey (1933:3, 4) points out that: 

 
“We all think, but in various ways. Some ways of thinking are better than others. The ways that are 
better than others fall into the realm of reflective thinking that consists in turning a subject over in the 
mind and giving it serious and consecutive consideration.”  
 

Dewey’s ideas are revised by Kurt Lewin (1946) who schematized Dewey’s ideas in a diagram and named it as 
the Lewinian Learning Cycle.  

 
Fig.1: Lewinian Learning Cycle 

 
Lewinian Learning Cycle has four components: concrete experience, reflective observation, abstract 
conceptualization, and active experimentation. Lewin points out that reflection should be encouraged hoping that 
this will help to personal meaning making. A few decades later, Lewinian Learning Cycle was revised by Kolb 
and renamed as Experiential Learning Cycle.  Kolb (1984:20) suggests: 

“Experiential Learning Theory offers a fundamentally different view of learning process from 
that of the behavioral theories of learning based on empirical epistemology or the more implicit 
theories of learning underlie traditional educational methods, methods that for the most part are 
based on rational, idealist epistemology”.  
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According to Kolb, this approach is experiential due to three reasons.  Firstly, it serves to tie it clearly to its 
intellectual origins in the work of Dewey, Lewin and Piaget. Secondly, it emphasizes the central role that 
experience plays in the learning process (Kolb 1984). Kolb considers experiential learning as the process which 
links education, work and personal development. He stresses the need for learning environments to foster 
opportunities for learning that enable students to work with, and build upon learning experiences. According to 
Kolb, experience serves as the basis for reflection and observation; conceptualization and analysis testing. 
Application of ideas in each cycle gives rise to another cycle.  

 
Experiential learning theory is different from previous learning theories (behaviorism, and cognitivism) which 
support conscious and subjective experience. Experiential Learning Cycle, on the other hand, emphasizes 
acquisition and manipulation. 

 
In the 1980’s, American sociologist Donald Schön (1983, 1987) became highly influential in the Western world 
with his ideas on reflection which encourages experiential learning in andragogy.  He differentiates two different 
forms of reflection: reflection-in-action and reflection-on-action. “Reflection-in-action suggests the reframing of 
unanticipated problem situations such that we come to see the experience differently. It is understood through 
phrases like thinking on your feet, keeping your wits about you, learning by doing … suggests not only that we 
can think about doing but that we can think about doing while doing it” (Schön 1983:54).  Schön’s Reflection-
on-action is similar to Dewey’s concept of reflection. This is thinking back over one’s actions. Teachers do it 
after this work. After Schön, it has been observed that, particularly in adult learning, an immense literature on 
reflection, reflective practice and reflective practitioner emerged. 

 
Grimmet and Ericson (1988) attempt to describe and categorize the literature in this area. They point out that 
there are three forms of reflection. Firstly, reflection is thoughtfulness about action. Secondly, reflection is 
deliberating among competing views of good teaching. Thirdly, reflection is reconstructing experience. 
According to Grimmet and Ericson (1988:13), Schön’s works go into the third category.  

 
“His focus is on how practitioners generate professional knowledge in and appreciate problematic 
features of action settings. As such, Schön’s contribution to reflection is distinctively important. He 
builds on and extends Dewey’s foundational properties of reflection … The reflection that Schön 
focuses on takes place in the crucible action. And it is his marked emphasis on the action setting that 
sets Schön’s work apart.” 

  
THE CONTEXT 

Layout and Graphics Design in Computer Course is provided for the students attending the Department 
of Public Relations and Advertising at the Faculty of Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean 
University, in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The aims of the Layout and Graphics Design in 
Computer Course are to introduce students with design principles, such as color, typology, and photo editing for 
graphical advertisement design. Therefore, students are given the opportunity to improve their perception with 
the real case sample and recognize the difference between the aspects that make one design right and another 
design wrong. Students learn what ingredients make the difference between designs that are trendy, 
sophisticated, youthful, classic, aggressive, contemporary, or with mass market appeal. Also, students learn the 
usage and the role of computers in the sector and they are learn, the basics of the graphics software packages 
both vector based and raster based for creating their own graphical design. Since the students are required to 
acquire a set of skills which will be used in the future in a variety of situations, it has been thought that instead of 
traditional teaching (lecturing), Experiential Learning Cycle will be useful for this course. Throughout the 
course, two types of reflection were encouraged: in the computer laboratories, the teacher used to ask questions 
to contribute to knowing-in-action. After each four hours block both the teacher and the students reflected in 
writing which enhanced knowing-on-action.  

  
DATA COLLECTION TECHNIQUES 

For the present study, data have been collected through a semi-structured questionnaire consisting of 49 
questions (see Appendix 1). The questionnaire is designed according to the 5-point Likert Scale. It was piloted 
on another group of Layout and Graphics Design in Computer course. The questionnaire was conducted to the 
students after 8 weeks of teaching. The questionnaire consisted of 3 sections: the first section was about the 
students’ perceptions of learning how to use the computers and their perceptions of their own performance in 
using the computers before starting the university. The second section was about the computer classes 
(Computer Literacy and Computer Mediated Communications) offered in the freshman year of the university. 
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The third section was about the Layout and Graphics Design in Computer Course in which Experiential Learning 
Cycle was applied. 

ANALYSIS AND FINDINGS 
 As we have mentioned earlier, data have been collected through a questionnaire which consisted of 49 
questions. The whole population of the Layout and Graphics Design in Computer course who were in Group 1 
was given the questionnaire. The total number of students who responded to the questionnaire is 48. At the 
beginning of the questionnaire the students were posed two questions in relation to their age and sex. One of the 
respondents belonged to the age group 17-19, 28 of the 48 respondents belonged to 20-22 age group, 14 of the 
students age was between 23 and 25, four students mentioned that they were 26 years old or above. One of the 
students did not answer the question related to age. 21 of the respondents (46%) were female and 25 of them 
(54%) were male. Two students did not answer the question related to sex. 

After demographical issues, students were asked 7 questions in relation to the computer education in their high 
school years. 75% of the students mentioned that they had a computer education in their high school years. 6% 
was undecided, 11% mentioned that they did not have computer education in their high school years. Four 
students did not answer this question. This means that the majority of the students who start the university have 
some form of computer literacy prior to entering the university.  

A great majority of the students (79%) mentioned that they were taught computers in lectures. 75% mentioned 
that they were taught computers in the computer laboratories which means most of the students were educated in 
schools where computer laboratories were present. 36 out of 48 students mentioned that in their high school 
education they had observed that their computer teachers could use the computers effectively. 7 students were 
undecided and 3 students disagreed or strongly disagreed with the effective use of the computers by the teachers. 
2 students did not answer this question. 

We also asked the students whether their high school teachers stood in front of the class and explained the lesson 
(engaged in lockstep teaching) or went near the students while explaining the subject matter. 37 of the 48 
students mentioned that their teachers stood in front of the classroom while explaining. 31% of the students 
mentioned that they were undecided, and two students disagreed with the statement.  4 students did not answer 
this question. The students were also asked whether the teacher went near them in the class.  30 students agreed, 
a student was undecided and a student disagreed. 6 students did not answer this question. The results indicate 
that the high school teachers monitored while teaching. 

The students were also asked whether the teacher helped them when they needed help. Most of the students 
(87%) mentioned that the teachers helped them upon their request for help. 5 students were undecided and 2 
students disagreed with obtaining some help from the teacher when needed. 

 The respondents were also asked whether they learned how to use the computers at home or at an Internet café 
on their own.  44% responded that they strongly agreed, 27% agreed 16% undecided and 13% disagreed or 
strongly disagreed with learning to use the computers on their own at home. 31% strongly agreed, 27% agreed, 
7% undecided, 36% disagreed or strongly disagreed with learning how to use the computers at an Internet café. 
The results indicate that, in addition to formal education where computer literacy instruction is provided, 
students mostly agreed with learning how to use computers on their own. This might mean that they learned 
from experience.  

The students were also asked whether they learnt how to use the computers for drawing, or spreadsheets before 
coming to the university. 64% agreed or strongly agreed, 20% were undecided and 16% disagreed or strongly 
disagreed with knowing how to use the computers for drawing. 68% could use the spreadsheets, 25% were 
undecided and 7% disagreed with using the spreadsheets before entering the university. 

As to how developed their senses of logic, design, and aesthetics, before starting the university. These questions 
are significant for they provide information in relation to their perceptions of how well they are ready for the 
Layout and Graphics Design in Computer course.  

Senses Strongly Agree Agree Undecided Disagree Strongly Disagree 

Logic 14 19 8 5 0 

Design 15 17 8 4 2 

Aesthetics 14 17 10 5 0 

Table 1. Frequencies of the students’ perceptions as to how developed they feel about their senses of logic, 
design, and aesthetics before entering the university. 
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The results presented in Table 1 suggest that the respondents have some perceptions of the senses related to the 
lesson. They mostly agreed that their senses were developed before entering the university. About 20% of the 
students were undecided. Only a few disagreed. 

The students were also asked questions in relation to the computer courses (Computer Literacy and Computer 
Mediated Communication) they were given in the freshman year.  Almost all of the students (90%) agreed that, 
in the freshman year the teachers taught the subject matter and the laboratories separately (theory in the 
classroom, practice in the laboratory). They gave similar responses to being taught how to use the computers in 
the laboratories. They also pointed out that they could use the computers effectively.  They mostly mentioned 
that the teachers were engaged in lockstep teaching while explaining (85%), yet helped them by going near them 
(73%) when they needed help. 84% pointed out that they obtained teachers help when they did not understand 
the subject matter.  

The students were asked how they felt about their senses of logic, design, and aesthetics after taking the two 
freshman computer classes. 

Senses Strongly Agree Agree Undecided Disagree Strongly Disagree 

Logic 16 19 10 1 0 

Design 17 20 4 2 2 

Aesthetics 17 19 7 3 0 

  Table 2. Frequencies of the students’ perceptions as to how developed they feel about their senses of logic, 
design, and aesthetics at the end of the freshman year. 

As indicated in Table 2, most students strongly agreed that their senses of logic, design, and aesthetics were 
developed after taking two freshman courses. About 25% was undecided and only a few disagreed.  

Questions 30-49 were related to Layout and Graphics Design in Computer Course. In relation to the course, 80% 
agreed or strongly agreed that the teacher taught the subject matter (theory) and the labs (practice) together. 17% 
were undecided. 85% of the students mentioned that they agreed or strongly agreed being taught the computers 
in the laboratory, 10% were undecided and 2% disagreed. 87% of the students agreed that the teacher could use 
the computers effectively. 85% showed agreement to the fact that the teacher was engaged in lockstep teaching 
when explaining the subject matter. This is due to the fact that the teacher used her computer and projects on the 
board through the use of the graphic software while presenting the material. However, 81% also noted that the 
teacher also went near them, in other words, monitored while practicing. 97% pointed out that they obtained the 
teachers assistance when they needed. 

70% of the students mentioned that they learnt how to use the computers at home on their own and 65% learnt to 
use the computers at an internet café. 80% strongly agreed or agreed that they learnt how to use the computes for 
graphic design. 78% strongly agreed or agreed that they learnt how to use colors for graphic design. 78% 
strongly agreed or agreed that they learnt how to group objects in layout. 82% mentioned that they learnt how to 
design objects consciously. To the above points they were undecided between 9-15%, and 15% disagreed or 
strongly disagreed. 

 Senses Strongly Agree Agree Undecided Disagree Strongly Disagree 

Logic 22 14 9 0 1 

Design 21 12 9 1 0 

Aesthetics 20 15 9 0 0 

Creativity 22 12 8 0 0 

Table 3. Frequencies of the students’ perceptions as to how developed they feel about their senses of logic, 
design, aesthetics and creativity during and Layout and Graphics Design in Computer Course. 

As indicated in Table 3, the majority of the students mentioned that their senses of logic, design, aesthetics, and 
creativity were developed. 36 students mentioned that their sense of logic was further developed, 9 were 
undecided and 1 strongly disagreed. 2 students did not answer this question. 

33 students mention that their sense of design was further developed. 9 students were undecided and 1 student 
disagreed. 5 students did not reply this question. 35 students drew our attention to the fact that their sense of 
aesthetics was further developed. 9 students were undecided about this and 4 students did not answer.  
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83 % of the students taking the course decided that they realized that after the course they can show their 
creativity in graphic design. 12% are undecided and 5 indicate disagreement.  6 students did not answer this 
question. 34 students (81%) mentioned that they found having a dialogue with the teacher helpful. 19% were 
undecided. 6 students did not answer this question. 81% of the students showed agreement with finding written 
reflection after the course valuable. 19% marked undecided. 5 students did not answer this question. 

Question Mean 

30 1.74 

31 1.73 

32 1.58 

33 1.57 

34 1.67 

35 1.66 

36 1.59 

37 2.00 

38 2.32 

39 1.96 

40 1.94 

41 1.92 

42 1.76 

43 1.78 

44 1.77 

45 1.75 

46 1.86 

47 1.81 

48 1.67 

49 1.67 

Table 4. The means of the questionnaire items related to the Layout and Graphics Design in Computer Course  

The overall average of the items of the questionnaire that are directly related to the Layout and Graphics Design 
in Computer is presented in the table above. The results suggest that students’ overall reaction is strongly 
agreeing or agreeing with the items asked in the survey. The only items where students are undecided were 
almost learning to use the computers at internet cafés. 

Two-tailed T-test was applied to compare the results of the questions before and after the Layout and Graphics 
Design in Computer Course. In other words, after the computer courses provided in the freshman year and after 
8-weeks trial of the experiential learning cycle. The results suggest that there is a significant correlation between 
them. 

The missing values throughout the survey are between 1 and 6. This may mean that the students might not want 
to answer or might have forgotten to answer or might not understand the questions and skipped.  

CONCLUSIONS 
The findings of the study suggest that the students taking the Layout and Graphics Design course are 

positive about the Experiential Learning Cycle they have been undergoing. However, it should be mentioned that 
the present study is based on an eight week trial of Experiential Learning Cycle. The study will be repeated at the 
end of the course by when students will have the opportunity to have more hands on experience with Layout and 
Graphics Design in Computer. 
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Appendix 1:  
 

QUESTIONNAIRE 

 
Please answer all the questions. 
 
Age:  a) 17-19 b) 20-22   c) 23-25   d) 26 and above 
Sex: a) Female  b) Male   
 
Please indicate your agreement or disagreement with the following statements by circling the response that most 
nearly coincides with your own. 
SA: Strongly Agree A: Agree U: Undecided D: Disagree SD: Strongly Disagree 
 
 SA A U D SD 
A. In High School      
1. I was taught how to use the computer for 
writing.  

     

2. The teacher taught us how to use the computer in 
lectures. 

     

3. The teacher taught us how to use the computer in 
the computer   laboratory. 

     

4. The teacher taught us how to use the computer in 
the laboratory. 

     

5. The teachers could use the computer effectively.      
6. The teacher stood in front of the class and 
explained. 

     

7. The teacher helped us by coming near to us.      
8. The teacher helped us when we did not 
understand the subject matter. 

     

9. I learnt how to use the computer at home on my 
own. 

     

10. I learnt how to use the computer in an internet 
café. 

     

11. I learnt how to use the computers for drawing.      
12. I learnt how to use the spreadsheets.      
      
B.  Before coming to the university SA A U D SD 
13. My sense of logic was developed.      
14. My sense of design was developed.      
15. My sense of aesthetics was developed.      
      
In Computer Courses in the freshman year of 
the university 

SA A U D SD 

16. The teacher teaches the subject matter and the 
labs separately.  

     

17. The teacher taught us how to use the computer 
in the computer   laboratory. 

     

18. The teacher taught us how to use the computer 
in the laboratory. 

     

19. The teachers could use the computer 
effectively. 

     

20. The teacher stood in front of the class and 
explained. 

     

21. The teacher helped us by coming near to us.      
22. The teacher helped us when we did not 
understand the subject matter. 

     

23. I learnt how to use the computer at home on my 
own. 
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24. I learnt how to use the computer in an internet 
café. 

     

25. I learnt how to use the computers for drawing.      
26. I learnt how to use the spreadsheets.      
27. My sense of logic was developed.      
28. My sense of design was developed.      
29. My sense of aesthetics was developed.      
      
In Layout and Graphics Design in Computer 
Course 

     

30. The teacher teaches the subject matter and the 
labs together.  

     

31. The teacher taught us how to use the computer 
in the computer   laboratory. 

     

32. The teacher taught us how to use the computer 
in the laboratory. 

     

33. The teacher can use computer effectively.      
34. The teacher stood in front of the class and 
explained. 

     

35. The teacher helped us by coming near to us.      
36. The teacher helped us when we did not 
understand the subject matter. 

     

37. I learnt how to use the computer at home on my 
own. 

     

38. I learnt how to use the computer in an internet 
café. 

     

39. I learnt how to use the computers for graphic 
design. 

     

40. I learnt how to use color for graphic design.      
41. I learnt how to group object in layout.      
42. I learnt how to design object consciously.      
43. After the course, my sense of logic further 
developed. 

     

44. After the course, my sense of design further 
developed. 

     

45. After the course, my sense of aesthetics further 
developed. 

     

46. After the course, I realize my creativity.      
47. After the course, I realize that I can show my 
creativity with in the graphic design. 

     

48. I find having a dialogue with the teacher very 
helpful. 

     

49. I find writing/reflecting afterwards very 
helpful. 
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ABSTRACT 

As science and technology develop, the use’s areas of Fuzzy Logic Theory develop too. Measurement and 
evaluation in education is one of these areas. The purpose of this research is to explain the influence of fuzzy 
logic theory on students’ achievement. An experimental method is employed in the research. The traditional 
achievement marks and The Fuzzy Logic Theory-based achievement marks of students are calculated and 
compared in the research. In the result, a significant difference between the traditional achievement marks 

( X =52.77; S=17.92; N=32) and Fuzzy Logic Theory-based achievement marks ( X =64.84; S=12.87; N=32)   
are found in favour of fuzzy logic (t=-10.87; p<0.05; r=0.61). 

Key words: Fuzzy Logic Theory, achievement of students 

 

INTRODUCTION 

Emerged in the twentieth century, the fuzzy logic theory was discussed and initiated to be used intensely in Asia 
and Europe in the early beginning of the twenty-first century in every field (von Altrock, 1995, 275-310). One 
of the areas of usage of the fuzzy logic theory is the measurement and evaluation in education. In this context, 
the aim of this paper is to define the “impact of the fuzzy logic theory on the student’s achievement”.  

In line with the subject of courses, detailed measurement and evaluation is not performed in traditional 
education system and the behavior based on synthesis and creativity cannot be measured in a required manner. 
Moreover, it can be mentioned that there is not any study available on measuring the perceptive field (ambition, 
motivation, desire etc.). “The fuzzy logic theory” can be one of the systems which can eliminate the negative 
criticisms of the traditional system. Detailed information on the fuzzy logic theory is given below. 

 
FUZZY LOGIC THEORY 

“Fuzzy” is in an English adjective, and it means “cloudy, vague”. In this way, we can describe fuzzy 
logic or fringed logic as a strict mathematical order established for conveying uncertainties or for working with 
uncertainties. In statistical or probability theory, it is worked with cases with certainty rather than uncertainty. 
The environment where man lives is full of uncertainties mainly. Therefore, we have to study these uncertainties 
in order to understand the capability of people to reach conclusions (Anonymous, without date). 
 
The central concept of the fuzzy theory is the fuzzy sets. The concept of sets may sound mathematical, but it is 
easy to perceive, for instance, if we can study the concept of “marking” it can be seen that the boundaries of this 
concept change for every person (Anonymous, without date).   
 
As there are not any exact boundaries, the concept cannot be formulated mathematically in an easy way. In 
Boolen Logic, which is the traditional and which gives the definition of sharp set, an element is either a member 
of a set or not (0 or 1). In this point, the concept of “marking” is given in table 1. 

 

Table 1. Marking System 

 Degree of importance membership 
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According to this setting, while a student with the achievement mark of 84,4 is considered to be  B a student 
with the achievement mark of 85,4 is considered to be A. When this case is taken into consideration in control 
systems, if the sets composed of physical magnitudes are separated from each other with such sharp lines, it is 
inevitable to have immediate changes in the output of control. For instance, in a controlling device with “on/off” 
which controls the temperature, if the limit between cold and hot is 50 0C, 49.9 0C will be evaluated as cold and 
50.1 0C will be evaluated as hot. Therefore, heating and cooling procedures will be performed with very 
immediate changes, which is not desirable. 

As the member functions in the fuzzy logic, triangle, bell and trapezoid figures are used, and the number of label 
depends on the user. For instance, four labels –F, C, B, and A– were employed for the achievement mark 
sample. Table 2 presents those fuzzy sets defining concepts such as achievement mark in a graded manner.  

                Table 2. According to achievement marks, fuzzy sets 

 

In Table 2, a kid with the achievement mark of 48 is F with the proportion of 0,2, and C with the proportion of 
0.8. In the same way, a student with the achievement mark of 60 is C with the proportion of 0,2, and B with the 
proportion of 0,8. A student with the achievement mark of 83 is B with the proportion of 0,2, and A with the 
proportion of 0,8. This is a rather suitable setting (Akpolat, 2000: 1-2).   

In other words, in fuzzy logic each value has a membership degree for each set. This membership degree [0,1] is 
in the interval of close. That is, a value can be a member of a set partially. Thanks to this characteristic, fuzzy 
logic can model the human thinking system in a better way than the classical available – not available logic, and 
it can transform the experiences of the man to mathematical expressions in a quite better manner. 

 

History of the Fuzzy Logic Theory and its Applications 

The history of the fuzzy logic theory and its applications can be summarized as follows (Semerci ve Yaman, 
2003; Semerci ve Yıldırım, 2003; Semerci, Yıldırım ve Bektaş, 2003; Mascrenghe, 2002; Semerci, 2000; 
Akpolat, 2000, 4; Mendel, 2001, 9-10; van Altrock, 1996; Zadeh, 1965, 338-353): 

 
1920s: Logicians made the statement “Everything is a matter of degrees”. 
 
1930s: Jan Lukasrewiez, Polish logician, developed the first three-valued logic system. Then, Lukasrewiez 
developed the first formalization of many-valued logic. Max Black, quantum philosopher, applied the logic with 
continuous values on the sets in the level of element. He was the first to talk about fuzzy sets membership 
functions. 
 
1960s: The fuzzy logic theory emerged with the article “Fuzzy Sets” by Lotfi A. Zadeh. 
 
1970s: Lotfi A. Zadeh published another article forming the basis of the fuzzy control. E. H. Mamdani used 
fuzzy logic to regulate a steam engine. Fuzzy controllers were employed in real systems (firstly, to control the 
furnace of a cement factory.) 
 
1980s: Sugemo performed the first fuzzy logic control application of Japan. Sugemo performed the control of a 
robot vehicle which parks itself with fuzzy logic. Hitachi Company started the studies on automatic skin control 
in the Sandai subway and performed the most developed after 7 years later. Fuzzychips, small electronic circuits 
which operate with fuzzy logic theory, were developed. 
 
1990s: Fuzzy systems were employed in automatic washing machines, car, and engine and brake systems. An 
international conference on fussy logic systems in San Diego was held. A magazine called IEEE Transctonson 
Fuzzy System started to be published. 
 
2000s: The fuzzy logic theory attracted attention in social fields as well. Particularly, educators were interested 
in the theory and applications initiated in education. 
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POSITIVE ASPECTS OF THE FUZZY LOGIC  
 Here are the positive aspects of the fuzzy logic (Semerci ve Yaman, 2003; Semerci ve Yıldırım, 2003; 
Semerci, Yıldırım ve Bektaş, 2003; Semerci, 2000; Mascrenghe, 2002, 33; von Altrock, 1996, 5): 
  
1.  The fuzzy logic is close to the functioning of the human thought. 
2.  Applications of the fuzzy logic are rapid and cost effective. 
3.  The application process does not require a mathematical model. 
4. Application of the fuzzy logic is quite easy. 
5. The case of “learning by experience which is peculiar to humans” can easily be modeled. 
6. Uncertain and indefinite information can be used. 
7. With cheap sensors, it brings flexibility to the measurement of the process. 
8. It allows the definition of concepts or correctness values in a graded way. 
 
NEGATIVE ASPECTS OF THE FUZZY LOGIC  
 Here are the negative aspects of the fuzzy logic (Semerci ve Yaman, 2003; Semerci ve Yıldırım, 2003; 
Semerci, Yıldırım ve Bektaş, 2003; Semerci, 2000): 
 
1.  The rules of the fuzzy logic, which apply everyday life, have to be determined by expert experiences. 
2.  It is difficult to make analysis of determination of a system designed according to the fuzzy logic. That is, it 
cannot be estimated how the system reacts beforehand. 
3. As the membership functions are determined according to the trial and error learning, they take a long time. 
 
When we take the fuzzy logic theory into consideration in education, we can mention certain concepts such as 
Fuzzy Smart Systems, Fuzzy Decision Making Systems, Fuzzy Measurement and Evaluation, Fuzzy 
Management etc. All these concepts have one thing in common; a “learning” system feature. By taking all the 
aforementioned points, therefore, we can define the goal of the study as follows. 

AIM OF RESEARCH 

The aim of the study is to define “the impact of the fuzzy logic theory on the student’s achievement”.  For doing 
so, the following questions were answered: 

1. Is there a meaningful statistical difference between the examination results of a course taken 
traditionally and the examination results of a course taken according to the fuzzy logic theory? 

2. What are the views of students about the examination according to the fuzzy logic theory? 
 
METHOD 

The model of the study was established experimentally. This study was patterned according to the 
model with “post-test control group”.  In the experimental group, the fuzzy logic theory was taken as 
independent variable, and the success of students was taken as dependent variable. As for the control group, 
traditional method was implemented. 
 
The study was performed within the scope of the “Planning and Evaluation in Instruction” course in the 2002-
2003 spring midterm in the Faculty of Education, Firat University. This course is taken in the second year. In 
the study, 166 students were taken; 57 second - year students from secondary education and 59 second -year 
students from primary education at the Department of Classroom Teacher, Faculty of Education and 50 second - 
year students from primary education at the Department of Turkish Teaching, Faculty of Education. 64 students 
in total were chosen according to the cluster analysis, 32 of them were in the experimental group, and 32 in the 
control group. The following points were taken into consideration in establishing the experiment and control 
groups: 
 
1. “University Entrance Examination” marks of the students, 
2. Academic achievement average marks of the students in the term of the 2001 - 2002 education year,   

In the study, the rule basis based on the fuzzy logic was defined according to the views of experts; namely, two 
academic personnel (1 professor, 1 associate professor) who are familiar with the course and two academic 
personnel (1 associate professor, 1 assistant associate professor) who are familiar with the fuzzy logic theory. 
The rule basis is given below: 
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Table 3. Rules Based on the Fuzzy Logic Theory 

RULES Percent of grade 
(100%) 

1.   Mid-term examination  10 

2.   Final examination  20 

3.   Ambition and determination (based on general observation) 5 

4.   Respectability of instructors (homework) 3 

5.   Types of instructors (homework) 3 

6.   Article evaluation (homework) 3 

7.   Daily plan (homework) 2 

8.   Developed daily plan (homework) 3 

9.   Daily plan according to the five program types (homework) 4 

10. Annual plan and / or unit plan (homework) 2 

12. A social sample for the implementation step (homework) 3 

13. The relation between the clock sample and the scales (homework)  3 

14. Two news sample (homework) 3 

15. A true story on a measurement fault (homework) 3 

16. The table of indication for the other midterm examinations (homework) 4 

17. Preparing of target-behavior-material for each sub step in the field of 
cognitive, perceptive and psychomotor (homework) 

4 

18. 15 multiple-choice questions on the subject shared (homework) 3 

19. Comenius program, a European Union education program (homework) 3 

20. A true story between a student and a teacher (homework) 3 

21. Preparing an examination of a course (homework) 3 

22. Preparing an examination of a course with short answers and with true – 
false questions (homework) 

4 

23.  Study on analysis of material (homework) 5 

24.  Preparing and solving ten problems on Z point and T point (homework) 4 

 

The rules set forth in the above table can be changed and developed. They are not standards. The fuzzy rules and 
deductions are given below: 
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1. If the result of the midterm examination is four and below four, twelve and above twelve is required 
for the general examination; otherwise, the student fails. 

2. If the result of the midterm examination is five and above five and if the result of the general 
examination is 18 and above, no matter what the result of the homework is, the student passes the course and his 
or her grade is calculated with relative evaluation. 
 
FINDINGS 

The traditional method taken into consideration in the study is as follows: The grade in the University of Firat is 
calculated by taking 40 % of the midterm examination and 60 % of the general examination. Moreover, the 
student has to get 60 minimum from the general examination. Multiple choice tests, which are suitable for the 
table of indication, applied for the students in the midterm and general examinations. The same examination 
results had an impact on the success grade in the examination based on the fuzzy logic theory in different rates. 
The findings related to the comparisons of the examinations and the views of students on the examination based 
on the fuzzy logic theory. 

Findings on the Comparisons Between Examinations 

Success grades were calculated according to the experimental group and the control group in the study. 

Table 4. Comparison between the success grades calculated according to the fuzzy logic theory and the 
traditional success grades  

Groups N X  S t p 

Traditional 32 52.77 17.92 -10.87* 0.000 

Fuzzy logic theory 32 64.84 12.87   

*P<0.05     Sd= 31     r= 0.61 

According to the table, we can say that students display a homogenous distribution in the examination based on 
the fuzzy logic theory and they become more successful when compared to the traditional method.  

On the other hand, while 43,75 % of the students (14 students) failed in the examination given according to the 
traditional method, 12,5 % of the students (4 students) failed in the examination given according to the fuzzy 
logic theory. Moreover, the 4 students, who failed in the latter, are the same students who failed in the 
examination given according to the traditional method. 

The Views of Students on an Examination given based on the Fuzzy Logic Theory 

 The students complain about the fact that students are constantly assigned with homework during the 
midterm. At the end, however, they stated that they learned the courses very well and that they could be more 
successful in qualification tests of education sciences such as KPSS as they did the homework given on the 
courses. The students believe that their success will increase in examinations based on the fuzzy logic theory in 
the “Planning and Evaluation in Education” course - a course with four credits - and that it will make a positive 
impact on their transcript averages. On the other hand, it is expected that the examination anxiety of students 
will be diminished in the examinations based on the fuzzy logic theory. 

 

CONCLUSIONS 

According to the fuzzy logic theory, everything is a matter of degree and the central  concept of this 
theory is the fuzzy sets. These fuzzy sets can be applied in education. Because the point of view for cases in 
education is not like the logic 0-1. In this study, the traditional success grades of the students attending the 
Faculty of Education, the University of Firat are calculated and compared with their success grades based on the 
fuzzy logic theory. In conclusion, a meaningful difference was found in favor of the fuzzy logic theory when 
traditional success grades and the success grades based on the fuzzy logic theory are compared. 

According to the study results, the positive effects of the fuzzy logic theory are as follows: 
1. Applications of the fuzzy logic keep students active. 
2. The fuzzy logic theory provides learning in depth. 
3. The fuzzy logic theory diminishes examination anxiety. 
4. The fuzzy logic theory provides a detailed measurement and evaluation. 
5. The fuzzy logic theory enables a homogenous distribution by increasing the average success in 
classroom. 
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ABSTRACT 

The first aim of this study was to determine undergraduate students’ attitudes on the use of computers in 
education. A questionnaire as survey was administered to 156 undergraduate students in two departments - the 
Department of Educational Sciences, and the Computer and Educational Technologies - at Canakkale Onsekiz 
Mart University during the fall 2003 semester.  
 
A second aim of the study was to determine whether there were differences in attitude between the two groups 
on the use of computers in education. Of the 156 students, 90 were from the Department of Educational Sciences 
and 66 were from the Department of Computer and Educational Technologies. 
 
According to the top 5 attributions ranked by students, computers: 1-Individualize learning, 2-Are self-paced, 3-
Allow students to work privately, 4-Are fun and entertaining, and, 5-Are excellent for drill and practice. These 
attributions were the reasons of using the computers in education. We found 9 attributions in which there was a 
statistically significant difference between the two groups. 
Key Words: Computer; Higher Education; Student Attitudes   
Introduction 
 
Technology is the main support for the students learning developments nowadays and the computers are the 
main technology support as a tool for effective learning and teaching process. Technologies offer considerable 
promise for meeting the needs of adult students, because they can deliver learning in places other than 
classrooms, facilitate the efficient use of precious learning time, sustain the motivation of adult learners, and 
reach many different types of learners in the ways they learn best. Technology has the potential to eliminate 
some barriers to participation and address some of the unique needs of adult students. 
 
Within the today’s application, it is important to get the meaningful learning for the students’ learning cycle. It is 
not necessary to get information directly from the instructors, what is important today is that experiencing 
reality, discovering reality with technology guidance.  When we look at issues and ahead, we can commend that 
technology has main responsible process in instruction for today educational world. With the development of 
high technology improvements, students get main role in their learning process. (Grabe, et. al, 2001; cited in 
Isman et. al, 2004). 
 
Educational technology has changed the definition of the classroom in terms of location, size, composition, 
learning environment, and teacher role. Educational technology in developing nations helps people in poor and 
rural areas. The Association for Educational Communications and Technology (AECT) officially adopted and 
approved the following definition of ‘Instructional Technology’: "Instructional (educational) technology is the 
theory and practice of design, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning" 
(Seels & Richey, 1994,1).  
 
There is a concrete role of computers in society and schools. It is discussable about bringing to educational 
change through computer developments. Computers provide work speed, work efficiency, work power and 
removal of human error from work activities. The computer as productivity tool and instructional technology has 
great role in education.  Computers have role to support easy study of students with their learning process. 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 63

Many of the researches implicate that computer and high technology developments materials require equal 
standards, opportunities and meaningful learning for students. In order to understand effectiveness of computer, 
today application of the instruction that is student centred instruction will give the light to determine through 
examining the attitudes, of students towards technology, especially computers as the main indicator of 
technology and learning productivity. With these brief facilities of computers, it is understandable that 
computers and high information technology effect the students’ learning and studying. It is questionable how 
effectively affect and what are the attitudes of students toward computer role in education (Forcier, 1996; 
Maddux, et. al., 1997; cited in Isman et.al, 2004). 
 
Student attitudes have contributed to our understanding of why computers have enhanced achievement and 
performance and motivation. Computers are profit tools for individual and student-centred learning, so, in order 
to be informative and reflective on the use of computers, there should be determine of the students’ attitudes on 
the use of computers. 
 
The main aim of this study is to determine undergraduate students attitudes on the use  of computers in 
education. 
 
REVIEW OF THE LITERATURE 

In this section, at first, the related researches will be introduced and evaluated, then, the importance of 
the study will be described;  
 
Related Researches 

There is a wealth of computer attitude scales available in the literature. Many instruments have been 
developed with the purpose of measuring computer anxiety and other computer-related attitudes. (Montag, 
Simonson & Maurer, 1984; Gressard & Loyd, 1984; Erickson, 1987; Jones & Clarke, 1994; Kay, 1993). There 
are a number of studies which provide useful empirical comparisons of available computer attitude scales 
(Gardner, Discenza & Dukes, 1993; Woodrow, 1991). 
 
Garcia (2001) reported a practical, multi-dimensional, easy-to-administer research tool specifically intended to 
assess the attitude of learners towards multimedia-enhanced instruction. The specificity of this 25-item 
instrument constituted a powerful tool for the assessment of student attitudes towards multimedia technology 
when this was used for educational purposes. This instrument was tested by Garcia on 40 subjects. The internal 
reliability coefficient for each of the attitude sub-scales making up the survey - student attitudes on 
individualized instruction; student attitudes toward self-paced instruction; student attitudes toward the user-
friendliness of the learning-environment; student levels of anxiety when working with multimedia; and the 
general opinion of the students toward their experience with the instructional material - showed a high degree of 
internal consistency. The independence of these subscales has allowed practitioners, evaluators and researchers 
to make their own selection of factors in order to adapt the survey to meet their own needs with an eye toward 
evaluating and predicting the performance of learners in a multimedia-enhanced learning setting. 
 
Zhang and Espinoza (1998) investigated the relationships among computer self-efficacy, attitudes toward 
computers, and desirability of learning computing skills. Three hypotheses were tested using the “Attitudes 
toward Computer Technologies” and “Confidence and Desired Knowledge with Computer Technologies” 
measures. Statistical analyses consisted of bivariate correlations and simultaneous multiple regression. The 
findings included that comfort or anxiety about computers perceived by students predicted their confidence 
levels about computers. Students’ self-recognition of usefulness of computers and their perception of advanced 
levels of computer technologies were significant predictors in deciding their desirability of learning computing 
skills.  
 
Mitra(1998) administered a comprehensive questionnaire consisting of attitude and use items to the entire 
student body of a 4-year undergraduate university. A response rate of 38% resulted in 1,444 completed surveys. 
A principal component factor analysis supported the a priori assumption that there were 5 independent categories 
of computer use. Respondents indicated different levels of computer use. Word processing was the application 
used most frequently. Other uses included e-mail for task and no task activities and mathematical and statistical 
computations. Moreover, significant differences were observed between the mean attitudes of the low and high 
users of all the different categories of use. Respondents who reported higher use of computers indicated a more 
positive attitude toward computers on all the different attitude scales. Finally, significant correlations were 
observed between the attitude items and the categories of use. The results suggest that computers are used for 
several different activities and the level of use is related to attitudes toward computers. 
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McKinnon, Nolan and Sinclair (2000) determined that an integrated curriculum project in New Zealand 
generated educationally interesting but paradoxical results regarding student motivation and attitudes toward 
computer use. Students mastered and used a range of computer applications, becoming enthusiastic users to the 
point of regarding the computer as indispensable as pens and pocket calculators. Performance of three cohorts of 
students in the nationwide school certificate examination showed that project students performed significantly 
better than peers in the parallel traditional school program. Yet student attitudes toward computers became 
significantly less positive during their junior high school careers. This article illuminates and explains the 
paradox through comparative analysis of the relevant findings. It examines implications for the design and 
implementation of curriculum programs that will involve student use of and control over many and diverse forms 
of compelling computer applications, from CD-ROMs to the Internet.  
 
Mitra and Steffensmeier(2000)examined the pedagogic usefulness of the computer by focusing on student 
attitudes and use of computers in a “computer-enriched” environment. Their analysis used data from three years 
of a five-year longitudinal study at Wake Forest University. The results indicated that a computer-enriched 
environment was positively correlated with student attitudes toward computers in general, their role in teaching 
and learning, and their ability to facilitate communication. In addition, there were few changes in attitudes for 
students who did not have seamless access to the network. This study concluded that a networked institution 
where students have easy access could foster positive attitudes toward the use of computers in teaching and 
learning. 
 
In a study (Daigle; 2003) 191 students (131 traditional, 60 non-traditional) enrolled in similar junior-level 
courses at three universities were surveyed about their computer attitudes using a “Computer Attitude Scale”, a 
well-validated and widely-used instrument. Respondents also provided demographic information, including age, 
and answered questions regarding computer experience.  While both traditional and non-traditional students had 
positive attitudes towards computers, those of non-traditional students were significantly more positive.  Further, 
both groups had extensive computer experience; non-traditional students appeared to have greater work-related 
computer experience, which likely explains the more positive computer attitudes.  Therefore, results appear to 
show that, as applied to accounting students, the typical concern that non-traditional students may be more 
intimidated by computers likely does not exist, thereby increasing their chances of success for accounting-related 
careers. 
 
Isman et al (2004) investigated students’ attitudes about computers based on gender, education level of their 
mothers, education level of their fathers, having computers at their homes, having education about computer and 
position of students by the support of statistical analysis and evaluation that questionnaire results were the basis 
of these evaluations. The population under investigation included undergraduate and graduate students taking 
courses in Eastern Mediterranean University at Northern Cyprus. Sample selected by the method of random 
sampling as a hundred fifty five students registered in courses during Fall 2002-2003 school year in Eastern 
Mediterranean University who were graduate and undergraduate students. For this research study, questionnaire 
was designed for analyzing students’ attitudes towards computers. Survey was designed according to outlines of 
“Tendency towards Computer Based Education of Students at Secondary Schools”. There were 46 items at this 
instrument. Their responses that are representing forty items are on a series five-point Likert-scale.(5=strongly 
disagree and 1=strongly agree).Students’ responses to the questionnaire were statistically analyzed according to 
gender, education level of their mothers, education level of their fathers, having computers at their homes, 
having education about computer and position of students. Questionnaire as survey was designed to get the 
perceptions of students towards computers. All reflections about the study that was “students’ perceptions 
towards computers” concluded that students gave importance to the computers as a part of their life. In addition 
to this, research results represent that high percentages concentrated on that there were positive attitudes towards 
computers because of being tool to organize life efficiently. When it was examined the results of research and 
questionnaire, students had positive tendency the useful and easy reflections of computers.  
 
Evaluation of the Literature and Importance of Research 

Prior studies concerning with the students attitudes on the use of computers show that students give 
importance to the computers as a part of their life and high percentages concentrated on that there are positive 
attitudes towards computers because of being tool to organize life efficiently. Students have positive attitude the 
useful and easy reflections of computers.  
 
Significant differences were observed between the mean attitudes of the low and high users of all the different 
categories of use. Significant correlations were observed between the attitude items and the categories of use 
(Mitra, 1998).It can be said that those computers are used for several different activities and the level of use is 
related to attitudes toward computers.  
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Attitudes toward computers, computer self-efficacy, and commitment of learning computing skills have been 
recognized as important factors to assist college students in acquiring computer technologies. However, little 
research has been done on the combination of these factors.  
 
Computers are profit tools for individual and student-centred learning, so, it is important to determine student 
attitudes on the use of computers, because student attitudes have contributed to our understanding of why 
computers have enhanced achievement and performance and motivation. Computer attitudes are important 
because of the long-documented relationship between computer attitudes and motivation and performance 
(Mills, 1997; Igabaria et al., 1990; Eason & Damodaran, 1981, Shneiderman, 1979). Student attitudes toward 
computers became significantly less positive during their junior high school careers. As the  results of some prior 
studies (McKinnon, Nolan and Sinclair;2000; Mitra and Steffensmeier,2000;Garcia,2001)indicate ,we think that 
a computer-enriched environment and network and  multimedia-enhanced learning setting are positively 
correlated with student attitudes toward computers in general and they can foster positive attitudes toward the 
use of computers in teaching and learning. 
 
Attitudes towards technology can be determined through knowing the attitudes about computer in different 
educational cycles, groups and departments. Prior studies comparing computer attitudes of traditional versus 
non-traditional students have been mixed (Orr et al., 2001; Parish and Necessary, 1996; Smith and Necessary, 
1996; Busch, 1995; Klein et al., 1993; Baack and Brown, 1991).  
While both traditional and non-traditional students had positive attitudes towards computers, those of non-
traditional students were significantly more positive.  Further, both groups had extensive computer experience; 
non-traditional students appeared to have greater work-related computer experience, which likely explains the 
more positive computer attitudes.   
 
As above mentioned, although a few study have been done on how students’ attitudes are same or differ from 
each other depending on which groups such as traditional and non-traditional but no study has focused on how 
undergraduate students attitudes differ from each other depending on which department they are in. 
In order to be reflective and recommend on the use of computers, there should be examination and determine of 
the students’ attitudes on the use of computers. The importance of the research is to point out that computer has 
an impact on students’ learning developments and in today student centred instruction, the attitudes of the 
students can only reflect the use of computers and facilities.  
Anyone can assume that students develop different attitudes towards computers depending on the departments 
they are in, but the importance of the research is to determine that which students’ attitudes different from each 
other depending on the departments they are in; and moreover to determine that what the attributions are on 
which there are statistically significant differences between the students attitudes depending on which 
department they are in.  
 
AIM OF THE RESEARCH 
 The first aim of this study was to determine the attitudes of undergraduate students on the uses of 
computers in education. A second aim was to determine whether there were statistically differences in attitudes 
between the students of the Department of Computer and Educational Technologies and Department of 
Educational Sciences at Canakkale Onsekiz Mart University(Turkey) 
 
METHODOLOGY 
Sampling and Gathering of Data   

To determine student attitudes on the use of computers in education, it was administered a questionnaire 
as survey to the undergraduate students at the Departments of Educational Sciences and Computer and 
Educational Technologies during the fall 2003 semester. This questionnaire was constructed by using of a list of 
reasons (Cotton, 2002) given by students for liking CAI activities and/or favouring them over traditional 
learning. 
 
The questions in the questionnaire were divided into two sections; the first part consisted of questions 
concerning personal information and, the second part of the questionnaire included attributions on the use of 
computers in education and consisted of 23 questions. 
 
Contained in the questionnaire were 23 attributions in which students were questioned regarding their attitudes 
toward the computer and its educational use. The likert format was in the questionnaire with 5 scales: strongly 
agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree. 
 Content validity is the only type of validity for which the evidence is logical rather than statistical and it is 
difficult to separate content validity from other types of validity (Kaplan & Saccuzzo, 1989).So, to determine the 
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validity of questionnaire it was used the content-related validity and according to the opinions of the experts, it 
was attempted to determine whether the questionnaire has been constructed adequately. 
Test-retest reliability is relatively easy to evaluate (Kaplan &Saccuzzo, 1989). It was used selected and evaluated   
the time interval between sessions and the reliability of the questionnaire was estimated to be r =0.82. 
 The questionnaire of 156 students included the students in the Departments of Educational Sciences and 
Computer and Educational Technologies of Educational Faculty at Canakkale Onsekiz Mart University 
(Turkey). The average age of the sample was 22.9 years. The sample included all students majoring in their 
second and third years of these departments. The total number of the sample was 156, and of these, 90 were 
undergraduate students at the Department of Educational Sciences, and 66 were undergraduate students at the 
Department of Computer and Educational Technologies. 
 
Analysis of Data 

The statistical techniques used in this study were the following: Content-related validity; Test-retest 
reliability; Frequency and percent; Mean score and arithmetical mean; “t” test; One-way analysis of variance and 
Kruskal-Wallis test. 
 
In the study to determine the questionnaire validity it was used the content-related validity, which is the only 
type of validity for which the evidence is logical rather than statistical ( Kaplan and Saccuzzo,1989).To 
determine the reliability of the  questionnaire it was used test-retest reliability ,which is relatively easy to 
evaluate (Kaplan and Saccuzzo,1989).  
 
The mean and median scores were computed for each attribution, and a rank ordering was obtained in order to 
make clear the attributions that are ranked of strongly agreed and disagreed by the students. The rankings were 
based upon the mean score for each of the questions. 
 
In the study to make clear the significance of the difference of means of two departments, it was used some 
parametric tests such as t-test; one-way analysis of variance; and non-parametric test such as   Kruskal-Wallis 
test. 
 
Findings 

To determine the attributions of computers in education that were ranked “strongly agree” and “strongly 
disagree” by the students , the attributions were presented in rank order by the magnitude of the mean score in 
Table 1. 
 
The mean and median scores were computed for each attribution, and a rank ordering was obtained. The 
rankings were based upon the mean score for each of the questions. A mean score of 4 or higher indicated that a 
particular factor was rated either an “agree” or “strongly agree” attribution for using computers in education. 
Students first ranked the “individualize learning” attribution and they strongly agreed that computers 
individualized learning.  
 
The top five attributions were the following: 
 
Computers: 1-Individualize learning;2-Are self-paced;3-Allow students to work privately;4-Are fun and 
entertaining;5-Are excellent for drill and practice. 
 
Table 1: Attributions in Rank Order by Magnitude of Mean Score (On a scale of 1 to 5) 
Strongly disagree 
Disagree 
Neutral 
Agree 
Strongly agree 

Attributions Average Student Ranking 

Computers;  

1. Individualize learning 4.52 

2. Are self-paced 4.51 

3. Allow students to work privately 4.39 

4. Are fun and entertaining 4.32 
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5. Are excellent for drill and practice 4.29 

6. Make it possible to experiment with different options 4.27 

7. Do not embarrass students who make mistakes 4.20 

8. Work rapidly, closer to the rate of human thought 4.01 

9. Give a sense of control over learning 3.94 

10. Teach in small increments 3.91 

11. Give immediate feedback 3.74 

12. Are great motivators 3.49 

13. Never forget to correct or praise 3.47 

14. Never get frustrated or angry 3.45 

15. Never get tired 3.41 

16. Are infinitely patient 3.22 

17. Are impartial to race or ethnicity 3.99 

18. Eliminate the drudgery of doing certain learning activities by hand 3.93 

19. Help students improve than teachers 3.80 

20. Are more objective than teachers 3.80 

21.Are free teachers for more meaningful contact with students 2.85 

22. Build proficiency in computer use which will be valuable later in life 2.80 

23. Call for using sight, hearing and touch 2.74 

 
The results show that the students are aware that the computer is an individual and self-paced learning tool that 
allows them to work privately, and that they want to drill and practice in an enjoyable environment on their own. 
These attributions of computers are directly related to the concept of motivation. Computer attitudes are 
important because of the long-documented relationship between computer attitudes and motivation [Mills, 1997; 
Igabaria et al., 1990; Eason & Damodaran, 1981, Shneiderman, 1979].  There was an attribution concerned with 
motivation in the questionnaire but the students ranked it 12th. 
The attributions on which there were statistically significant differences between the students in the Departments 
of Educational Sciences and Computer and Educational Technologies were listed in Table 2. 
 
It was used the Kruskal-Wallis Procedure for the difference in the medians, and the t-test for the difference in the 
means. Nine attributions were found in which there was a statistically significant difference between the two 
student groups. 
 
On 8 of the items, the students of Computer and Educational Technologies scored the attributions as ‘agree to 
strongly agree’ whereas the students of Educational Sciences scored them as ‘neutral’ or ‘agree’. 
 
The Pearson correlation coefficient between these two groups was 0.567. The positive “t” value indicated that 
the mean score for the students of Computer and Educational Technologies was higher than the mean score for 
the students of Educational Sciences. This was true for 8 of the 9 attributions.  
 
Table 2: Attributions on which there was a Statistical Difference between Two Groups 

 Attributions “t” Value “p” Value 

Computers;   

1. Teach in small increments +4.11 0.01 

2. Never forget to correct or praise +2.62 0.00 

3. Are excellent for drill and practice +5.41 0.00 

4. Are more objective than teachers -4.36 0.00 
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5. Call for using sight, hearing and touch +3.57 0.00 

6. Make it possible to experiment with different options +3.05 0.00 

7. Help students improve their spelling +3.06 0.00 

8. Are free teachers for more meaningful contact with students  +2.54 0.01 

9. Eliminate the drudgery of doing certain learning activities by hand +3.91 0.00 

 
DISCUSSION AND SUGGESTIONS 
 The results of this study show that the undergraduate students strongly agree that computers 
individualize learning. This result show a consistency with results of some prior studies (Grabe, et.al; 2001; 
Forcier, 1996) implicating that computer require active and individual learning for students. According to their 
attitudes; computers are self-paced, fun and entertaining tools, which furthermore, allow them to drill and 
practice perfectly and privately. These were the top 5 attributions ranked by students.  
According to the lowest 5 attributions ranked by students, the results show that the undergraduate students do not 
think (or know) that computers help them to improve their spelling. They did not compare (perhaps did not want 
to compare) the computer with their teacher. It was not important that computers were available teachers for 
more meaningful contact with them and were more objective than their teachers. They said that building 
proficiency in using computer, which would be valuable later in life, was never important, furthermore they 
didn’t think that the computers were impartial to race or ethnicity. As mentioned above, they strongly agreed that 
computers individualize learning. 
 
The results of this study showed that in 9 attributions there was a statistically significant difference between the 
two student groups. On 8 of the items, the students in the Department of Educational Sciences scored the 
attributions as “agree” to “strongly agree” whereas the students of Department of the Computer and Educational 
Technologies scored them as “neutral” or “agree”. The mean score for the Department of Computer and 
Educational Technologies was higher than the mean score for the Department of Educational Sciences. 
 
The results show a remarkable consistency with the results of prior studies in related literature, so that, the 
undergraduate students agree that the computers individualize the learning and they want to use of the computers 
in education and their attitudes on the uses of computers in the education are positive. The students’ attitudes 
contributes to our understanding of why computer assisted education (CAE) enhances the student achievement. 
 
On 8 of the items, the students of Computer and Educational Technologies scored the attributions “agree” to 
“strongly agree”, whereas the students of Educational Sciences scored them as “neutral” or “agree”. Students of 
Computer and Educational Technologies scored the attribution of “Computers are excellent for drill and 
practice” as more significant than the students of Educational Sciences. This may be explained by the fact that 
the students of Computer and Educational Technologies are generally involved in drills and practices with 
computers, and moreover they learn in a computer enriched and multimedia-enhanced learning and instruction, 
so they may find more time for drill and practice with computers. This result shows a remarkable consistency 
with the result of prior study (Mitra, 1998) showing that the using level of computers is related to attitudes 
towards computers. Furthermore the students of Computer and Educational Technologies have more prior 
experience with computers than the students of Educational Sciences. As Mitra and Steffman (2000) said there is 
direct relationship between computer experience and computer attitudes. 
 
Moreover ,the results show a remarkable consistency with the results of some prior studies (Mitra and 
Steffensmeier, (2000); McKinnon, Nolan and Sinclair (2000); Garcia, (2001) determining that computer 
enriched environment and multimedia-enhanced learning settings are positively correlated with students attitudes 
towards computers in general and they can foster positive attitudes toward the use of computers in education. 
 
The results of this study show that the mean score for students of Computer and Educational Technologies was 
higher than the mean score for students of Educational Sciences. This was true for 8 of the 9 attributions. If we 
consider the fact that the students of Computer and Educational Sciences because of their department and 
lectures work more in the computer environment and benefit more from these tools in education, this result may 
be very normal. 
 
The using of the computers in education is not only interested with the Department of Computer and Educational 
Technologies, so, faculties of education should benefit from the results of our study for further academic 
planning, furthermore they should not only provide the opportunities of computer education and computer 
assisted education for this department but also they should take into consideration the other departments of 
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faculty. They should take into consideration the attitudes of the undergraduate students on the uses of computers 
in education and should prepare the courses required computer using for their students. Because as the students’ 
success increases the success of the university increases.  
The numbers of studies on how undergraduate students’ attitudes differ from each other depending on which 
department they are in. are insufficient in the literature. A lot of further research needs to be done about this 
topic. Generally, quantitative and descriptive research methods and different surveys were used in the literature 
and data were analyzed through the prepared questionnaire, but further researches should also include some 
experimental and empirical  studies comparing computer attitudes of undergraduate  students and  focused on 
how undergraduate students attitudes differ from each other depending on which department they are in. 
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ABSTRACT 

Using education technology in classes helps teachers realize a better and more effective learning. In this 
study 150 English teachers were surveyed in order to determine their views on the use of education technology 
in their classes. The scale consists of 36 items measuring positive and negative attitudes of English teachers 
toward use of technology. There are 24 positive, 12 negative items in the scale. The teachers were also asked 
which technological aids and techniques they use. It was determined that teachers have positive attitudes toward 
use of technology but they do not obtain or use technology at desired level. 

 

INTRODUCTION 

In recent years much attention has been focused on the use of technology in classes. “Identifying the 
value of technology in schools has challenged educational researchers for more than 20 years. Part of the 
problem is our evolving understanding of how technology accentuates student learning. Rapid changes in the 
technology itself also hamper research. Finally, the intertwining of complex variables in such a rich environment 
as a school precludes the pure isolation necessary to determine cause and effect” (Baylor and Ritchie, 2002).  

Rapid changes in technology have affected teaching-learning process deeply. The aim of improving educational 
quality invites the question of to extent to which new technology aids this process.  It is known that traditional 
formats are not always successful and efficient (Milliken and Barnes, 2002). New technologies offer 
opportunities for taking account of individual aptitude and interest. Recent studies in the area indicate that 
effective use of education technology can help education system work better and more effectively (Jonassen and 
Reeves, 1996; Means, 1994). In a survey administered by Halderman (1992) a majority of teachers demand 
using technology better. Use of technology in the classes gives students the chance of learning faster and more 
permanent. In another survey administered by Tsou, Wang and Li (2002) a significant increase was statistically 
found in the test scores of students in a computer aided learning environment. This shows the positive effect of 
technology for realizing effective learning. 

The attitudes of teachers are important factors influencing use of education technology in classes. Some 
researches show that teachers do not have positive attitudes toward computers and moreover they have fear 
against computer use in the classroom (Hardy, 1998; Papryzcki and Vidakovic, 1994).  

METHOD 
The aim of the study is to determine the attitudes and opinions of English teachers towards using 

education technology in their classes. The sample of this study consists of 150 English teachers working at 63 
Elementary schools in Elazıg city center. There are totally 150 English teachers in these schools. There are two 
groups of English teachers. The first group consists of 47 teachers who have graduated from English language 
teaching departments. The other group consists of 103 teachers who have graduated from other subject areas. 
Majority of the subjects were those who have not graduated from English language teaching departments. The 
sample covers only English teachers working at Elementary schools. The scale was handed all the teachers in the 
sample in their schools and was collected in the same way. 
 

DATA COLLECTION 

In order to assess teachers’ needs and portray their views towards use of education technology in 
English classes, an attitude scale was used as the main tool of the study. A 36 item, 5-point Likert-scale ranging 
from strongly agree, through agree, partly agree, and disagree to strongly agree was constructed by the 
researcher. The scale asked the teachers to describe their attitudes towards use of education technology and how 
much experience they had of using education technology. The design of the items had been piloted on another 
teacher group before.  KMO (Kayser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy) was found as 0.70. Cronbach 
alpha reliability value of the scale was found as .85. Bartlett’s test of sphericity was found as 1612,172. A 
statistically significant difference was found at the level of p< 0.05.  
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The scale focused on the difficulty, usefulness, effort, support, interest, effectiveness and acceptance toward 
education technology. The scale included Likert-type items about different aspects of use of education 
technology, including previous experience and future intentions of the subjects. The data were analyzed by the 
SPSS statistical package, using the mean scores, independent groups t test and reliability and factor analyses. 
There are totally 24 positive, 12 negative items in the scale. 

Assumptions 
It is assumed that: 
1. All subjects answered the surveys honestly. 
2. The sample represents English teachers working at Elementary schools in Elazıg city, Turkey. 
3. The subjects are able to understand English to interpret the attitude scale. 

 
Limitations 
1.All subjects in the study were the English teachers from Elementary schools in Elazıg city, Turkey. 
2. The subject, selected by the researcher, focused on the areas perceived as significant to the study. 
3. The Attitude Scale was only analyzed for teachers working in Elementary schools. 

 
 Findings and Interpretation  
 

Table 1 presents the name of sub-scales, and Cronbach alpha reliability values of each sub-scale. 
 
Table 1: Scale Names, Number of Items and Reliability Values  
 
Scale Names                     Item No Cronbach-Value 
Difficulty 1* – 7* – 17 – 21* - 31* .79 
Usefulness 2 – 6 – 10 – 18 – 23* – 30* .73 
Effort 4 – 8 – 11 – 34* – 36 .71 
Support 3* – 9 – 22 – 26 – 28 – 32 .79 
Interest 5 – 13* – 15* – 20 – 24 – 29 .81 
Effectiveness 16* – 19 – 25 – 27 .75 
Acceptance 12 – 14 – 33 – 35* .70 

* negative items 
 
The scale consists of seven subscales. They are difficulty, usefulness, effort, support, interest, effectiveness and 
acceptance subscales respectively. Cronbach-alpha of each subscale was found .79, .73, .71, .79, .81, .75, .70.  
 
The teachers who have graduated from English language teaching programs are mentioned here as Group 1, the 
others who teach English at elementary schools are called as Group 2 in the study. 

Views on the Use of Education Technology 

 
Teachers’ views on difficulty subscale are presented in Table 2. 
 

Table 2: Views on Difficulty The Teachers Face in Using and Providing Technology 

 
Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Ite
m 
No 

Item 

X  ss X  ss 
t 

 

1 
It is difficult to learn how to use a new technology in 
the classroom. 

 
4.17 

 
1.049 

 
2.56 

 
1.281 

 
7.523 

 
0.000* 

7 It is not easy to use education technology. 3.98 1.406 2.92 1.576 3.934 0.000* 

17 
I can easily get necessary equipment whenever I need.  

1.85 
 

0.625 
 

1.60 
 

0.662 
 

2.175 
 

0.031* 

21 
School’s budget is inadequate for buying necessary 
materials. 

 
1.38 

 
0.491 

 
1.37 

 
0.485 

 
0.164 

 
0.870 

31 
A person has to do a difficult training course to 
understand how to use technology in class. 

2.02 1.132 1.72 1.033 1.616 0.108 

Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 
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The teachers in group one scored significantly higher on attitudes towards difficulty scale than those in group 
two (p< 0.05). The largest differences were on learning how to use a new technology in the classroom, using 
education technology and getting necessary equipment for the classroom. The teachers who graduated from 
English teaching departments feel less difficulty in using education technology than the teachers graduated from 
other subject areas.  
 
Table 3: Views on the Usefulness of Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Ite
m 
No 

Item 

X  ss X  ss 
t 

 
2 Students participates actively when I use technological 

aids 
4.74 0.441 4.67 0.584 0.782 0.436 

6 In my opinion education technology enriches learning 
environment 

4.68 0.629 4.66 0.587 0.196 0.845 

10 There is a relation between success and use of 
technology. 

4.30 0.883 4.20 0.943 0.577 0.565 

18 Using education technology makes learning more 
interesting. 

4.62 0.491 4.50 0.778 0.908 0.365 

23 Technology makes learning boring for students. 3.85 1.560 2.92 1.813 3.035 0.003* 
30 Using education technology is a waste of time. 3.49 1.768 2.03 1.317 5.636 0.000* 
Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 
 
The t test results in Table 3 indicate that all teachers viewed attitudes toward usefulness scale as being positive. 
The English teachers in both groups think that education technology is useful in teaching English. No 
statistically significant differences were found between the two groups in all items shown in Table 3. This 
suggests that the teachers are agreeing on of the advantages of education technology. These results show that 
teachers are aware of the importance of education technology. The findings also indicate that the teachers in both 
groups do not think use of education technology as a waste of time. They find a relation between success and use 
of technology in the classes.  

 
A statistically significant difference was found in item 23. The teachers in group one think more positively than 
the teachers in group two toward the attitude mentioned in item 23.  
 
Teachers’ views on the efforts subscale are presented in Table 4. 
 
Table 4: Views on the Efforts of English Teachers to Use Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Ite
m 
No 

Item 

X  ss X  ss 
t 

 
4 I try to bring technological aids into the classroom. 3.55 0.802 3.22 1.212 1.702 0.091 

8 
I always try to persuade my colleagues to use new 
technologies in the classroom. 

3.00 1.123 2.69 1.048 1.647 0.102 

11 I am very willing to provide technological aids. 2.91 0.686 2.61 1.285 1.520 0.131 

34 
A student can learn a language easily without education 
technology. 

4.70 0.720 3.53 1.809 4.270 0.000* 

36 I always try to discover new ways for effective teaching. 3.44 1.265 3.24 1.216 0.941 0.348 
Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 

 
The findings in Table 4 indicate that teachers in both groups have positive attitudes toward effort scale. But only 
in item 34, a significant difference has been found. The teachers in Group 1 have a bit more positive attitudes 
than the teachers in Group 2 toward item 34. 
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Table 5: Views on the Support the Teachers can Get Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Item 
No Item 

X  ss X  ss 
t 

 
3 My school does not support me when I demand new 

equipment. 
1.830 1.028 1.738 0.960 0.532 0.595 

9 I share my experiences with my colleagues. 4.49 0.719 4.46 0.751 0.253 0.800 
22 Other teachers at my school always support me to provide 

necessary equipment. 
4.57 0.683 4.45 0.849 0.907 0.366 

26 In-service activities have helped me and developed my 
skills in using education technology. 

2.21 1.062 2.15 1.014 0.371 0.711 

28 Education technology is available easily at my school. 1.89 0.814 1.74 0.883 0.963 0.337 
32 I can get enough support easily in finding necessary 

equipment 
1.68 0.810 1.63 0.852 0.337 0.737 

Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 

 
Table 5 allows us to see how English teachers evaluate the support they expect from their schools and 
colleagues. The great majority of teachers stress that their school neither support them when they demand new 
equipment nor technological equipment can easily be obtained.  
 
Differences between the views of teachers’ interests on education technology are given in Table 6 below. 
 
Table 6: Views on the Interest of the Teachers on Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Item 
No Item 

X  ss X  ss 
t 

 
5 I would like to learn more about new developments in 

education technology 
3.70 1.159 3.40 1.231 1.428 0.155 

13 I am not interested in using education technology in the 
classroom. 

2.72 1.873 2.15 1.324 2.165 0.032* 

15 I don’t have enough knowledge for using technological aids. 3.02 1.406 1.51 0.765 8.482 0.000* 
20 Using education technology in teaching English would be 

interesting. 
4.57 0.651 4.18 1.017 2.411 0.017* 

24 Students pay more attention when I use technology in the 
classroom. 

4.77 0.428 4.76 0.494 0.104 0.917 

29 I follow new developments in education technology properly. 1.62 1.171 1.47 0.906 0.862 0.390 
Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 
 
The results indicate statistically significant differences in having interest to use technological aids between the 
two groups. The results also show significant differences in having enough knowledge for using technology and 
in thinking use of technology interesting.  The teachers who graduated from English language teaching 
departments have more positive attitudes from the point of having interest than those graduated from other 
subject areas. But the results are the same in the views on following new developments in education technology. 
The teachers in both groups do not have interest to follow new developments in education technology properly. 

Differences between teachers’ views on the benefits of the use of education technology in English classes are 
given in Table 7. 

 
Table 7: Views on the Benefits of Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Item 
No Item 

X  ss X  ss 
t 

 
16 I think using technology in class has little effect on students’ 

learning. 
4.87 0.494 4.63 0.792 1.923 0.056 
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19 My students learn better when I use technology in the 
classroom. 

4.47 0.718 4.39 0.952 0.511 0.610 

25 Using education technology has an important place in learning 
English. 

4.70 0.587 4.53 0.669 1.482 0.140 

27 Technology has a large influence on students’ motivation. 4.64 0.568 4.28 0.914 1.459 0.147 
Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 
 
As can be seen from Table 7 the teachers in both groups agree on the benefits of technology use in their classes. 
No statistically significant differences were found between the groups. The teachers express that their students 
learn better when they use technology and they also accept the importance of technology.  
 
Table 8: Views on the Acceptance of Education Technology 
 

Group1 
(n: 47) 

Group2 
(n: 103) 

 
P 

Item 
No Item 

X  ss X  ss 
t 

 
12 I accept the importance of education technology in teaching 

English. 
4.32 0.810 4.14 1.020 1.085 0.280 

14 My students accept the importance of technology in language 
classes. 

4.66 0.731 4.55 0.764 0.801 0.425 

33 My colleagues share my opinions on the use of education 
technology. 

4.43 0.853 4.34 1.025 0.500 0.618 

35* My students find use of technology boring. 4.51 0.857 4.24 1.339 1.258 0.210 
Negative items were reversed in order to maintain a homogenous score 
*p < 0.05 df: 148 
 
The t test results indication no significant differences can be seen in Table 8 above. The teachers in both groups 
commonly accept the importance and role of the technology. Results also show that the teachers think that their 
students accept the importance of use of technology. These findings imply that the groups accept the importance 
of technology. It can also be drawn that the teachers try to share their opinions on the use of technology. 

 
The views of English teachers on the frequency of use of education technology in their classes are given in Table 
9. 

 
Table 9: Use of Technology in English Classes (n: 150) 
 

Never Rarely Sometimes Often Always Technology used 
f % f % f % f % f % 

Overhead  
Projector 

65 43.4 36 24 17 11.3 26 17.3 6 4 

Tape-Recorder 37 24.7 23 15.3 43 28.7 39 26 8 5.3 
Tv-Video 66 44 44 29.3 13 8.7 21 14 6 4 
Slides 25 16.7 47 31.3 35 23.3 27 18 16 10.7 
Flashcards 17 11.3 18 12 33 22 69 46 13 8.7 
Pictures 9 6 7 4.7 13 8.7 83 55.3 38 25.3 
Computer 136 90.7 9 6 5 3.3 - - - - 
Board - - - - - - 29 19.3 121 80.7 
 
The results shown in Table 9 indicate that teachers mostly use board. The other technological aids are not used 
by most of the teachers. The figures dealing with the use of computer show that the teachers do not use computer 
in their classes.   

 
The findings about the techniques the teachers use in their classes are presented in Table 10.  
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Table 10: Use of Activities in English Classes (n: 150) 
 

Never Rarely Sometimes Often Always Techniques used 
f % f % f % f % f % 

Pair work 17 11.3 26 17.3 32 21.3 65 43.4 10 6.7 
Games 23 15.3 28 18.7 43 28.7 39 26 17 11.3 
Problem Solving 93 62 30 20 27 18 - - - - 
Role-playing 23 15.3 27 18 29 19.3 55 36.7 16 10.7 
Group work 16 10.7 36 24 34 22.6 48 32 16 10.7 
Authentic Texts 36 24 38 25.3 47 31.4 21 14 8 5.3 
Information gap  9 6 17 11.3 23 15.3 85 56.7 16 10.7 
Simulation 57 38 33 22 35 23.3 18 12 7 4.7 
Drama 27 18 22 24.7 47 31.3 38 25.3 16 10.7 
 
When the figures in Table 10 are investigated carefully, it can easily be seen that the teachers mostly use pair 
work, role-playing and information gap activities. The other activities are not used by most of the teachers at 
desired level. 
 

CONCLUSION 

With this current study it was determined that teachers graduated from English language teaching 
departments feel more positive than those who graduated from other subject areas. The teachers in both groups 
stress that education technology has an important place in teaching learning process but they are not so willing in 
using education technology in their classes. The teachers’ schools do not have necessary equipment and they do 
not get enough support from their schools. The teachers mostly use board. Pair work, role playing and 
information gap activities are most used techniques in the classroom. 
 

DISCUSSION 

In general, the results indicate the importance of the use of education technology use, statistically 
significant differences were observed between the two groups. Teachers in-group one appear to be at a better 
position in their views on the difficulty of technology use. These results are in line with the study findings that 
examined views on the difficulty of technology use in the field. 

 
The findings of the present study imply that the teachers think that there is a relation between success and 
technology use. This is consistent with Halderman’s (1992) views. In harmony with the findings of surveys by 
Hardy (1998) and Popryzcki and Vidakovic (1994), the results of this current study indicated that teachers do not 
have positive attitudes toward computers.  
 
Teachers are expected to use education in their classes so that they can enrich learning environment. The 
findings obtained from this study indicate that teachers do not use it effectively although they are open to use it.  
Finally 

 
In the search for effective use of education technology, scientific researchers must continue to investigate the 
effect of education technology in order to derive a more scientific basis for technology use, and examine, 
describe, and compare curricular activities that utilize the education technology, and their variously defined 
effects. 
 
SUGGESTIONS 
 In the light of the findings of this current study following suggestions are recommended: 

• Education technology must be introduced to the teachers working in Elementary schools. 
• Schools should be equipped with necessary technological aids. 
• Teachers should have courses about the use of education technology and new technological aids should 

be introduced to the teachers. 
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ABSTRACT 

Distance education is contemporary process of the education. It facilitates fast, easy delivery of 
information with its concrete hardware and software tools. The development of high technology, internet and 
web-design delivering become impact of effective using as delivery system to the students. Within the global 
perspective, even the all work place need educated staff, therefore; there is huge tendency to be education 
without any time, space, distance limitations from anywhere of the world. Distance Education programs and 
related web-design should be effective and available in immediate time to catch the students for doing e-learning 
through the internet connection. If the web-design is a tool to deliver information and attract attention of students 
in order to access e-learning, there should be evaluation and reflections of how this page can be more attractive 
and informative to be effective. In the study, the scope of the research, there should be the approximate 
reflections of how web design should be in distance education based on the concrete, approval research study 
results. 
 
INTRODUCTION 

In order to come up with the expanded explanation of distance education and its effective tools, we 
should know the basic tools which are internet and development of high technology. There are some kinds of 
concrete reasons that we should use internet. First of all; online resources can help us to teach students accessing 
information immediately and then web encourage some of the latest trends in learning as interactivity in learning 
process. Thirdly; with technology and internet activities, students catch the motivation and requires focusing 
collaboration and project-based team activities, cooperative learning which leads to catch meaningful learning 
for the students. 
 
Distance Education is the technological improvement that facilitates all advantages of technology. Distance 
Education is the process of delivering information between the participants with the actively involving of 
technology. Students are the active participants and technology requires student-centered education through the 
distance education. In order to make effective distance education programs, there should be understandable, 
meaningful communication and guidance through the web-design. 
 
In order to cope with the effectiveness of web-design in learning process of students, we should understand the 
whole process of distance education and its inevitable useful tools within the communication between 
participants and their self-study activities.  
 
The rapid development of communications requires eliminating the distance and opening the new link to the 
education. With using technology distant learning can be defined as participants' separation as time and space, 
using electronic, print resources, voice communications and combinations of all of them. Distance education 
means that learning may take place when learners are connected with information resources, each other, 
instructors. Internet and web pages are main fundamentals of distance education in order to provide 
communication interactivity. These tools make distance education programs different from every university 
program and change, affect the attitudes of students toward distance education. While the distance education 
become huge market place, effective system and productive tools make programs different between each other 
(Roblyer, et al., 2002). 
 
In distance education, there are three types of interaction as learner-content interaction, learner-instructor 
interaction, learner-learner interaction (Harry, et al., 1993). There are also different design considerations and 
their principles that should apply all of them; 1- Good structure, 2 - Clear objectives, 3- Small units, 4- Planned 
participation, 5- Completeness, 6- Repetition, 7- Synthesis, 8- Simulation, 9- Variety, 10- Open-ended, 11- 
Feedback, 12-Continuous evaluation in distance education (Moore, Kearsley,1996,p.122). Under the sense of 
constructivist approach, there should be technology within the education. Because the main objective is the 
understanding and meaningful learning of the students. With the well designed web-page and interactive internet 
tools of the distance education, student can easily access information that they should experience within the 
sense of self responsibility. 
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In fact; distance education is not the personnel staff, it's group design, work in order to create effective system. 
Technical group, design and sender-receiver participants have active role within this process. As it was 
mentioned before, distance education provides elimination of time, space and distance. It is different from the 
traditional classroom context because it's flexible, student-centered, home atmosphere context. In addition to 
this, it helps for the development of self, self-responsibility under the sense of constuctivist approach. Web-
design is one of the main tools of the distance education to guide, deliver information to the students. It should 
be immediate, easy delivering, understandable for the meaningful, effective learning of the students. 
 
AIM OF THE RESEARCH 
 Effective communication and immediate access of the information for people who involve distance 
education based on internet, there should be available and understandable web-design to the students. Web-
design and interactive visual screen of the distance education system should be well organized in order to attract 
attention and motivate people who actively participate self-responsible activities. 
 
In communicating online atmosphere, in order to get education, there should be design of the courses and 
technical, technological applications. Computer-based online courses require using email, internet, 
videoconferencing, audio-visual learning and telecommunicating interactively. Students can face with technical, 
semantic physgraphic barriers through the learning stages in distance education. It's inevitable to face this kind 
of problems in communication process. For minimizing the communicational barriers, increasing their 
motivation, understanding and self-responsibility, concentrating well designed web page is one of the component 
to overcome understanding, attracting and motivating problems (Howell, 2001). 
 
In addition to this; through the web page based accessing the course, personalized, individualistic learning can be 
established effectively according to needs, interests. Learning through the web page and directly internet access 
learners can cooperate, collaborate with group members and become more pragmatic learners who can do and 
learn with their experiences. What it means that, they can take what they need from content as a learning style. 
 
With the help of technology and distance education, learners find the atmosphere of meaningful learning and 
courses that really make a difference. It can be beneficial if students could create real friends, interaction within 
the experiencing an online degree program. Therefore; based on constructivist view the course design, web 
design and internet activity should be designed. Constructivism implies specific learning activities or 
instructional strategies, is a theory of learning, is underlying way of thinking that informs instructional decisions 
and activities. When the standards and principles of constructivism fit or apply to the distance education, learners 
actively experience their own reality and information. In addition to this; required or inevitable communication 
barriers should be overcome with the effective design of technical, semantically, psychographic conditions. For 
the effective system of distance education programs, design of the system and understandable, meaningful, 
helpful web page should act properly within the communication process (Wilson, et al., 2000). 
 
In the research field study; as it was mentioned before, distance education is a whole process that participants 
involve to get education through the technology based. In order to create effective distance education programs, 
its tools and web page design should be effective, understandable for accessing immediately and delivering 
meaningful information. In that study field; web page design of the distance education program was handled to 
reflect some kind of perspectives on how the web page or design should be implemented in order to create 
quality of system based on communication and information high technology.  
 
IMPORTANCE OF THE RESEARCH 
 With the development of high technology, social, political and educational aspects of life become 
affected. Like the learning and behavior styles of the individuals, theories, approaches that should involve into 
education change. Especially the development of interactive internet and computer system, education system and 
participants become having concrete active roles. 
 
The popular concept as constructivism has impact to the learning and cognition within the learning environment. 
Individuals should experience search and accept their own reality from internet and web which they catch 
information immediately. Web-design and internet are main cues of creating interactive education system based 
on technology and vulnerable distance education. With the web page and effective design, students can catch 
reality through digital library, cyberspace and global village. In traditional classroom learning, there is no chance 
to let the student experience reality and access information according to their needs, interests. But technology 
provides to overcome all ineffective system of learning especially through distance education and its tools 
(Wilson, et al., 2000). 
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All explanations and reflections carry us to determine and focus to the effective tools or components of distance 
education which are web-design and internet interactivity. Because distance education become the huge market 
and place in education based on its constructivist view and elimination of distance, time. Therefore; each 
program can compete to catch students who are active role in e-learning. In this research study, web-design 
effectiveness and importance on informative and communication base will be determined in order to be 
reflective on how could be effective of distance education and its applications in developing country within the 
competition of systems based on distance education. 
 
WEB DESIGN PRINCIPLES 

A good Web experience consists of useful and usable content framed by the principles of visual 
communication to create meaning and understanding for an audience. The following formula can be used to 
point out the importance of Web design in distance education: content + design = understanding. Structures of 
perception which will tie in to structures of cognition should be used in information architecture. A designer 
should work not simply with lines on paper, but with perceptual structures.    

The three founders of Gestalt psychology were German researchers Max Wertheimer, Kurt Koffka, and 
Wolfgang Köhler. These men identified a number of principles by which people organize isolated parts of a 
visual stimulus into groups or whole objects. There are five main laws of grouping: proximity, similarity, 
continuity, closure, and common fate. A sixth law, that of simplicity, encompasses all of these law. 

Gestalt qualities by which eye group things and which enable designers to bear repeated viewing: 

Similarity: similar objects are percieved as belonging together and dissimilar objects stand out from a 
group of similars. 
Proximity: objects close to each other are percieved as belonging to each other. 
Continuetion: connected points in straigth or smoothly curving lines get connected. 
Closure: eye will complete a line or curve to form a familiar shape. 

Although most often applied to visual perception, the Gestalt laws also apply to perception in other senses. When 
we listen to music, for example, we do not hear a series of disconnected or random tones. We interpret the music 
as a whole, relating the sounds to each other based on how similar they are in pitch, how close together they are 
in time, and other factors. We can perceive melodies, patterns, and form in music. When a song is transposed to 
another key, we still recognize it, even though all of the notes have changed 
(http://encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761571997). 

According to Gestalt principles, font sizes, colors, style and alignment must be in good arrangement, this helps to 
keep different groups separate and give strength to the site. Graphic design creates visual logic, an optimal 
balance between visual sensation and graphic or text information. Without the visual impact of shape, color, and 
contrast pages are often graphically boring and will not motivate the viewer to investigate their contents. Dense 
text documents without the contrast and visual relief offered by graphics and careful page layout and typography 
are also more difficult to read. However, without the depth and complexity of text, highly graphic pages risk 
disappointing the user by offering a poor balance between visual sensation, text information, and interactive 
hypermedia links. Visual and functional continuity of the Web site organization, graphic design, and typography 
are essential to convince the audience that the Web site offers them timely, accurate, and useful information. A 
careful, systematic approach to page design can simplify navigation, reduce errors, and make it much easier for 
users to take full advantage of the information and features of the Web site 
 
Just as in traditional print publishing, high-quality web sites adhere to an established set of type style settings 
consistently throughout the site. Consistency gives polish to a site and encourages visitors to stay by establishing 
an expectation on the structure of a text. If this expectation is dashed by sloppy, inconsistent formatting, visitors 
will not have a comfortable experience and may not return back to the site thus, reduce efficiency. 
(http://www.webstyleguide.com/page/index.html). 
 
If on every page different background colors are used this weakens the strength identity formation of the whole 
site. The primary task of graphic design is to create a strong, consistent visual hierarchy, where important 
elements are emphasized, and content is organized logically and predictably. Graphic design is visual 
information management using the tools of layout, typography, and illustration to lead the reader's eye through 
the page. Readers see pages first as large masses of shape and color, with foreground elements contrasted against 
the background field. Only secondarily they begin to pick out specific information, first from graphics if they are 
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present, and only afterward do they start parsing the "harder" medium of text and begin to read individual words 
and phrases (http://www.webstyleguide.com/page/index.html). 

 
The pages should fits in one screen. Many human interface researchers and designers of graphic user interfaces 
have noted the disorienting effect of scrolling on computers screens. This loss of local context within scrolling 
computer screens is particularly troublesome when basic navigational elements like linkages to other local pages 
in the Web site disappear off-screen as the user moves through very long pages. This argues for navigational 
Web pages (home pages and menus in particular) that contain no more than about one to two 640x480 screens 
worth of information, and which feature local navigational links at both the beginning and end of the page 
layout. Long Web pages require the user to remember too much information that is currently scrolled off the 
screen; users easily lose a sense of context when the navigational buttons or major links are not visible 
(http://www.webstyleguide.com/page/index.html). 

 
Repeatedly same colors, shapes and textures should be used. This strengthens the organization of the page. 
Texture is the surface quality of an object. Texture is experienced when someone touches objects and feels their 
roughness, smoothness or patterns. Texture is the artist's way of mapping these tactile impressions on to the two-
dimensional picture. Varying the pattern of light and dark areas on an object creates texture. Light and dark gives 
the impression of depth. Photographs and shapes should be created with enclosing boundaries and white 
background should be used, if possible, to forms a perfect contrast color. Mostly, horizontal lines should be 
preferred. The direction of a line can convey mood. Horizontal lines are calm and quiet, vertical lines suggest 
more of a potential for movement, while diagonal lines strongly suggest movement and give more of a feeling of 
vitality to a picture. The weight of the page should be equally distributed. In terms of kinesthetics, top to bottom 
and left to right must be balanced. 
 
RELATED RESEARCH 
 Howell (2001) pointed out those elements of effective e-learning by providing three design methods to 
minimize side effects of online courses. In addition to this, Howell reported that students spend more time 
communicating on the internet by being passive information gathering. On the other hand, students come 
together as a grouped such factors as interest, personal situations, goals or the pace. New leads of technology 
will find ways to tap into individual differences to help create meaningful courses. 
 
Wilson, et al. (2000) examined the constructivist learning on the web by defining the world-wide web as second 
major wave of digital revolution. On the other hand, Bred and Lowry realized that web could be used to help 
adult to build meaningful understanding and competencies. They defined constructivism as the result of mental 
construction which students construct their own understanding. In addition to this, they clarified three core 
principles, which are providing access to rich sources of information, encouraging meaningful interactions with 
content and bringing people together to challenge, support or respond to each other about effective use of the 
web for learning. 
 
Philips (1998) wrote on article about virtual classrooms, real education under the subheads of distance learning 
programs on the internet. Article mentioned that online learning through internet is gaining popularity because of 
its low cost and effectiveness in training employees in various subjects, notably in computer skills. On the other 
hand, number of universities offer accredited degree program online. 
 
Moisey, et al. (July 2002) wrote on article about fostering self-help at a distance for adults with visual 
impairments. Article mentioned older people with visual impairments found to have greater coping ability and 
satisfaction with their activities and more positive outlook on life. 
 
Schwartzman, et al. (Sept. 2002) examined that effects of fiscal economy with technology changed the direction 
of education toward online courses based education. By these changes, students enhance educational experiences 
by electronically enhanced course components. Redesigning provides to cover interpersonal communication, 
interviewing, small groups and public speaking by merging hybrid.  
 
Smith (1998) wrote on article about education poised to go to the "distance". Research comparing distance 
education to traditional face-to-face instruction indicates that there are no significant differences between two 
methods of learning when the method and technologies used are appropriate to the instructional tasks. An 
instructional technology plan uses various distance education techniques, including electronic bulletin boards, 
email, web resources for relevant links active course sessions based on the web, arranging interest cluster groups, 
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video, audio and chat rooms. On the other hand, internet provides students on distance education to become 
active participants in the process of understanding course content by implementing interactive, online materials. 
 
Nasseh, (1997) wrote on article about distance education and Learning Infrastructure. Article discussed that 
distance education is a process of teaching and learning, which delivers interactive, responsive, convenient, 
empowering and outcome-oriented activities. Most experts in distance education believe that computer-based 
distance education is a necessity for the advancement of our learning society and the needed technologies are 
available for this method of education. Capabilities of World Wide Web will revolutionize distance education in 
the near future. 
 
Jansson, (1995) pointed out the functions in Groupware to Support Distance Education, which specifies 
functions especially needed in non-simultaneous groupware systems (computer conferencing systems, bulletin 
board systems, BBS, etc.) to support their use for distance education. Both general tools, useful also for other 
uses than distance education, and special tools just for distance education are discussed. 
 
CONCLUSION  

 One of the key elements in distance learning is the Web site used. To attract the user’s attention and 
keep them in and improve learning facilities, besides the content, a good web design is required. In a typical 
good Web design, similar objects must be used to give a sense of belonging to each other, objects should be 
closed to each other so that the page looks as complete, connected points must be in straight lines, to have a good 
texture, block letters must rarely be used and texts must be seen as figures. It is necessary to avoid the use of 
banners and animation in the Web site so that they do not attract user’s attention which is not required. In a good 
designed Web site, shapes must be created with enclosing boundaries and top/bottom and left/right weighing of 
the images must be in balance. Finally, every element on the pages must have a visual connection with others so 
that there is a strong unity. 
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ABSTRACT 

Bir eğitim programı sadece eğitsel öğelerden oluşmaz. Programın yürütülebilmesi için birçok idari ve 
mali işlerin planlanması gerekir. Öğrenci kayıtlarından başlayıp öğrenciye diploma verilmesiyle bitmiş gibi 
görünen bu süreçte idari faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Açıköğretim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği Programı gereği halen 16 ilde 19 okulda yürütülen idari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi 
amacına yönelik olarak çevrimiçi İnternet ve Intranet  üzerinden çalışan bir yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir. 

Geliştirilen sistem ile yönetimsel ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, birimler arasında hızlı ve etkin bir 
iletişim ve personel motivasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Merkezde yürütülen idari işlerin daha verimli 
olarak yürütülmesi de geliştirilen sisteminin diğer bir hedefidir. 

 

Bu çalışmada farklı coğrafi bölgelere yayılmış eğitim birimlerinin tek merkezden yönetilmesi amacıyla 
geliştirilen yönetim bilgi sisteminin yapısı ve özellikleri anlatılarak. Sistemin bu güne kadarki çalışmalardaki 
etkinliği araştırılacak ve sistemin daha etkin olabilmesi için yapılması gereken faaliyetler tartışılacaktır. 

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) için geliştirilen 
bilgi sisteminin yapısı birimleri farklı bölgelere yayılmış işletmeler ve kurumlar için bir model oluşturacak 
yapıdadır. Elde edilen sonuçlar bu tip işletmeler içinde bir örnek oluşturabilir. 

 

Anahtar Kavramlar: Yönetim Bilgi Sistemi, Çevrimiçi Eğitim Programı Yönetimi, Sistem Tasarımı 

 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağa hızla gelişen bilişim teknolojileri, bilginin hızla çoğalması ve işlenebilmesi 
ile bilgi çağı adı verilmektedir. Dünyanın en geniş iletişim ağı olan İnternet, bugün bir devrim olarak 
nitelendirilen E-iş (E-business) Yönetim Modelini ortaya çıkarmıştır. E-iş Yönetim Modeli, işletme ve 
kuruluşların verimliliğini arttırmada İnternetden nasıl faydalanılabileceğini ve yeni iş fırsatlarının nasıl 
yaratabileceğini göstermiştir. E-iş sadece işletmeler için değil devlet kuruluşları için de bir hedef haline 
gelmelidir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunda kurum ve işletmeler verimi arttırmada İnternet teknolojisini 
yoğun olarak kullanmaktadır. Ülkemizde de e-iş yönetim modelini benimseyen işletme ve devlet kurumu sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. 

 

Özellikle birimleri farklı bölgelere yayılmış işletme ve kurumların yönetimsel faaliyetlerini gerçekleştirmede 
İnternetden faydalanmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Yaklaşık 660.000 kayıtlı öğrencisi ile yurtiçi ve dışında 
öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternet teknolojisinden etkin olarak faydalanan 
bir eğitim kurumudur. İnternete dayalı eğitim veren Bilgi Yönetimi Önlisans bölümü, video konferans 
uygulamaları ile bu alanda önder kuruluşlardan biri olan Açıköğretim Fakültesi ayrıca 77 ilde bulunan 83 
öğrenci bürosunun iletişiminde de bu teknolojiden faydalanmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan AÜ 
AÖF İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) da 16 ilde 19 okulda eğitim veren bir eğitim programıdır. 
Programın yapısı gereği farklı illerde yer alan eğitim birimleri AÜ AÖF tarafından yönetilmektedir.  

 

İÖLP’ nın bilgi yönetim faaliyetleri iki birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu birimler tüm öğrenci 
bilgilerinin saklandığı, sınav organizasyonlarının gerçekleştirildiği ve Anadolu Üniversitesinin diğer bilgi işlem 
faaliyetlerini yürüten Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (BAUM) ve İÖLP’ nın 
koordinasyonunu sağlayan, programla ilgili tüm faaliyetleri yürüten AÜ Açıköğretim Fakültesi İÖLP proje 
çalışanlarından oluşmaktadır. Bu çalışmada yer alan tasarım ve faaliyetler Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 
gerçekleştirilmiştir. 
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EĞİTİM PROGRAMININ TANITIMI 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliği ile 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. İngilizce 
öğretmeni yetiştirmek amacıyla yürütülen bu programın ilk iki yılı çoğunlukla yüz yüze eğitim verilerek son iki 
yılı ise tamamen uzaktan eğitim sistemi ile yapılması planlanmıştır. Yüz yüze eğitim 2000-2001 eğitim yılında 
10 il ve 12 okulda başlamış olup 2001-2002 öğretim yılında  16 il 19 okulda devam etmiştir. 2002-2003 öğretim 
yılında üçüncü eğitim yılında olan İÖLP’ nın 7264 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.  

 

Yüz yüze eğitim verilen merkezlerin çoğu Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda diğerleri ise ilgili il 
merkezlerindeki üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Bu merkezlerdeki eğitim, Milli Eğitim Bakanlığında 
(MEB) görevli İngilizce Öğretmenleri ile ihtiyaç duyulan illerde Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller 
Bölümlerinde görev yapan öğretim elemanları ve üyeleri tarafından verilmektedir.  

 
İÖLP nin yüz yüze eğitim yaptığı iller ve okullar aşağıda belirtilmiştir. 

MEB’na ait Binalar  Üniversitelere ait Binalar 
Adana - ÇEP Anadolu İletişim Meslek Lisesi Eskişehir – AÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Ankara - Atatürk  Anadolu Lisesi Edirne – Trakya Üniversitesi 
Ankara - Hasan Ali Yücel Anadolu Öğt.L. Gaziantep - Gaziantep Üniversitesi 
Bursa - Bursa Anadolu Lisesi Mersin - Mersin Üniversitesi 
Diyarbakır – Anadolu Lisesi Samsun - 19 Mayıs Üniversitesi 
Erzurum - Nevzat Karabağ Anadolu Öğrt.L.  
İstanbul - Çapa  Anadolu Öğretmen Lisesi  
İstanbul - Kadıköy Anadolu Lisesi  
İzmir - Buca Lisesi  
İzmir - Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi  
Konya - Atatürk  Anadolu Öğretmen Lisesi  
Malatya - Anadolu Lisesi  
Sinop - Anadolu Öğretmen Lisesi  
Trabzon - Kanuni Anadolu Lisesi  

 

İÖLP’ nın akademik boyutu Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından planlanmakta ve 
yürütülmektedir. İdari ve öğrenci işleri ise Açıköğretim Fakültesi tarafından sürdürülmektedir. İÖLP’ nın 
yürütülmesinde 2002-2003 öğretim yılı itibarıyla 16 İl Akademik Koordinatörü, 19 AÖF İÖLP Temsilcisi, 3 
MEB AÖF İÖLP Sorumlusu, 283 Formatör Öğretmen, 19 Okul Müdürü ve 18 Okul Müdür Yardımcısı, 12 İdari 
Personel ve 41 Hizmetli görev yapmaktadır. Eğitim programının yürütülmesinde birçok idari faaliyet 
sürdürülmektedir. Öğretim yılı başında yoğunlaşan bu faaliyetler yıl içinde rutin olarak devam etmektedir. İÖLP’ 
nın örgün olarak sürdürülen bir ve ikinci sınıfı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin diğer 
programlarından farklı olarak bir takım ek faaliyetler gerektirmektedir. Bu faaliyetler şöyle sıralanabilir: 

 

• Öğretim yılı başına her okul için ders programlarının oluşturulması, öğrenci ve rehber öğretmenlere 
duyurulması 

• Aylık öğrenci devamsızlık bildirim formlarının izlenmesi 
• Konuşma Becerileri dersi öğrenci not bildirim formlarının izlenmesi 
• Okul Deneyimi dersi öğrenci not bildirim formlarının izlenmesi 
• Öğrenci ders, not ve tanıtım bilgilerinin formatör öğretmen ve AÖF İOLP İl Temsilcisine iletilmesi 
• Aylık Formatör öğretmen puantaj cetvellerinin izlenmesi 
• Görevli personelin aylık ödeme işlemlerinin yürütülmesi 
• Merkezden gönderilen sınav görevlilerinin ödeme işlemlerinin yürütülmesi 
• Formatör öğretmen ve görevlilerin bilgi formlarının oluşturulması ve güncellenmesi 
• Eğitim merkezlerine yapılan duyuru ve yazışmalarla ilgili işlemlerin yürütülmesi 
• Formatör öğretmenlere öğrencileri hakkında gerekli bilgilerin iletilmesi 
 

Yukarıda sıralanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve coğrafi olarak birbirlerinden uzak olan eğitim 
birimlerindeki iletişimin sağlanması amacıyla çevrimiçi çalışan yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir. 
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ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ 

Çağdaş eğitim kuramında kalite, rekabetçi ortam, verimlilik gibi kavramların değer kazanmasıyla eğitim 
verilen kurumlar bir işletme olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle bir eğitim kurumu için bilgi sistemleri en az bir 
işletme kadar önemlidir. 2000-2001 öğretim yılı başında İÖLP için bir bilgi sistemi tasarlanmıştır. Bir bilgi 
sisteminin tasarımındaki genel amaçlar şöyle sıralanabilir: (Sayın Erol,1999,s. 20) 

 

• Kullanıcıların ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak  
• Sistemin, gelecekteki ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayabilmesini sağlamak 
• Örgütsel kaynakların doğru ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak 
• Daha sonra gerekebilecek sistem geliştirme çabaları için bilgi birikimi ve örgütsel destek sağlamak 

 

Yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için önce sistemdeki bilgi akışı, organizasyon yapısı ayrıntılı olarak 
incelenerek hangi bilginin, kime, ne zaman, hangi biçim ya da yapıda gerekli olduğu belirlenmiştir. İÖLP için 
geliştirilen bilgi sistemini iki kısımda incelemek doğru olacaktır. Bunlardan ilki sistemin tüm verisinin 
saklandığı veritabanı diğeri ise bu veriyi işleyen uygulama kısmından oluşmaktadır. İÖLP için geliştirilen 
veritabanı ve uygulama kısmı izleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

Veritabanı Yönetim Sistemi 

Günümüzde ihtiyacımız olan her tür bilgiye İnternet ve bilgisayarlar sayesinde hızlı ve eksiksiz olarak 
ulaşma imkanına sahibiz. Çok büyük miktarlardaki bu bilgilerin saklanması, işlenmesi ve yedeklenmesi için 
veritabanı yönetim yazılımları geliştirilmiştir. Kullanıcıların veritabanı oluşturmayı ve bakımını yapmayı 
sağlayan programlar topluluğu olarak adlandırılan veritabanı yönetim yazılımlarının sağladığı avantajlar aşağıda 
sıralanmıştır (Elmasri R. Navathe B. ,1994,s.12):  

 

• Verilerin tekrarlanmasını engellemek 
• Yetkisiz erişimi engellemek 
• Programlama dilleriyle olan uyumluluk 
• Sonuç çıkarmaya elverişli olması 
• Çoklu kullanıcı arayüz 
• Veriler arasında karmaşık ilişkileri tanımlayabilme 
• Bütünlüğün sağlanması 
• Yedekleme ve geri yükleme kolaylıklarının sağlanması 

 

Karmaşık yapıdaki sistem bilgileri farklı yöntemlerle analiz edilerek veritabanı tasarımı gerçekleştirilir. Sistem 
verileri modellenerek birbiri ile ilişkili tablolar haline getirilirler. Bu süreç ele alınan sistem için 
gerçekleştirilerek MS SQL Server 2000 veritabanı yönetim yazılımında bir veritabanı yaratılmıştır. Yaklaşık 40 
tablodan oluşan veritabanının içerdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.  

 

• Okul bilgileri 
• Öğrenci kimlik bilgileri 
• Öğrenci grup, ders ve not bilgileri 
• Formatör öğretmen bilgileri 
• Ders çizelgesi bilgileri 
• Uygulama dersi formatör öğretmen ve öğrenci bilgileri 
• Görevli personel bilgileri  
• Sistemin işleyişi için gerekli diğer bilgiler 

 

Yönetim bilgi sisteminin tüm bilgilerini depolayan bu veritabanı yazılımında uygulamanın ihtiyaç duyacağı tüm 
seçme , ekleme ve güncelleme sorgulamaları da kendi içinde saklanmaktadır. Veritabanı tasarlanırken gereksiz 
veri tekrarını engellemek, tutarlı, etkin ve hızlı bir veritabanı yaratmak için ilişkisel bir veritabanı yapısı 
oluşturulmuştur. Yaklaşık  180 MB büyüklüğünde verinin depolandığı veritabanının tablo yapısı ve ilişkileri 
Şekil 1’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. İÖLP ilişkisel veri tabanı yapısı 

 

Çevrimiçi Uygulama  

Eğitim programın yapısı gereği geliştirilen bilgi sisteminden faydalanacak kullanıcılar faklı coğrafi 
bölgelerde bulunmaktadır. Bu nedenle kullanıcıların sisteme ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla veritabanı ile 
kullanıcı arasında iletişim sağlayacak arayüz web sayfası olarak seçilmiştir. Bu sayede kullanıcıların sisteme 
ulaşması için mekan ve zaman kısıtı olmaksızın ve kullanıcıların özel bir teknik desteğe ihtiyacı olmadan 
geliştirilen bilgi sistemine ulaşması sağlanmıştır. Web sayfaları Ms Windows 2000 adv. Server ortamında IIS 
(Internet Information Server ) web sunucusu kullanılarak ASP (Active Server Page) sayfaları ile hazırlanmıştır. 
ASP sayfaları Ms Visual Interdev yazılımı ile oluşturulurken  ayrıca birçok ek bileşen kullanılmıştır.  

 

Veri Sağlayıcı olarak sistem ihtiyacı olan kullanıcılara sürekli doğru ve güncel veri sağlamaktadır. Bu veriler 
Microsoft Office ve Veritabanı Yönetim Sisteminin etkileşimi sayesinde öğrenci ve görevlilerle ilişkin 
yazışmalar, sınıf, ders, okul listelerinin oluşturulması, görevlilere ilişkin puantajların ve ödeme listelerinin 
oluşturulması gibi birçok raporlama faaliyetine yoğun bir veri sağlama işini yapmaktadır. Çalışmada, sistemin 
veri sağlayıcı olarak etkinliği, literatürde yaygın bir etkinlik kriteri henüz oluşmadığından araştırılmamıştır. 
Özellikle idari hizmetlerin olabildiğince hızlı ve doğru olarak yapılmasında sistemin katkısı yadsınamaz. 

 

Web sayfalarından faydalanan kullanıcı grupları ve faaliyetleri kısaca aşağıda özetlenmiştir. 

• Akademik Personel : İÖLP nın yürütülmesi görevinde yer alan akademik personeldir. Akademik personele 
illerdeki görevliler, öğrenciler, ders programları gibi konularda bilgi sunulmaktadır. 

• Akademik Koordinatör : Her ilde eğitimin akademik yönüyle görevli personeldir. Öğrenci bilgileri, 
formatör öğretmen bilgilerine ulaşmalarını sağlayacak yetkileri vardır. 

• İÖLP İl temsilcileri : Okullardaki idari işlerin yürütülmesi işlevlerini yerine getirirler. Merkezle 
koordinasyonu sağlayarak bilgi akışının en yoğun olduğu görevi yerine getirmektedirler. Öğrenci gurup 
bilgileri, devam bilgileri gibi birçok bilgiyi güncelleme ve erişme yetkisine sahiptirler. 

• İdari Personel : AÖF merkez ile iller arasındaki tüm yazışmalar, personel işlemleri gibi idari işleri 
yürütmektedirler. Bu grupta personel verilerini güncelleme ve erişme, öğrenci bilgilerine erişme yetkilerine 
sahiptirler.  

• Formatör Öğretmenler :  Kendi öğrencilerine ait not ve devam bilgilerine erişim ve  kişisel bilgilerini 
güncelleme olanağı sunulmuştur. 

• Öğrenciler : Sınav notları ve devam bilgilerini izleme amacıyla sisteme erişme imkanı sunulmuştur. 

 

WEB SİTESİ KULLANIM ETKİNLİĞİ 

İÖLP için geliştirilen yönetim bilgi sisteminin kullanıcı arayüzü web sitesinden oluşmaktadır. 
Kullanıcılar kayıtlı oldukları web sitesi sayesinde bilgiye ulaşmakta ve yetkisi düzeyinde bilgi güncellemektedir. 
Ayrıca kullanıcıların bilgi alışverişi yaptıkları tartışma sayfası ve kişisel mesaj attıkları bir bölüm yer almaktadır. 
Kısacası web sitesi sayesinde birbirinden uzakta olan okullar arasındaki mesafe azaltılmaya çalışılmıştır. 
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Bir web sitesinin hedef kullanıcı kitlesine ulaşıp ulaşmadığı bir takım analizler yapılarak belirlenebilmektedir. 
Bu sayede mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmanın yanında yapılan çalışmaların da yönlendirilmesi 
mümkün olacaktır. Bu nedenle geliştirilen web sitesinin kullanım etkinliği belirlenmek amacıyla 17.04.2002 - 
25.04.2003 tarihleri arasında sisteme giriş yapan kayıtlı kullanıcıların bağlanma özellikleri incelenmiştir. 
İncelemede veritabanı bağlantı verileri ve web server bağlantı kayıtları kullanılmıştır. Belirtilen süre içersinde 
web sayfasının genel istatistikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

 
Belirtilen tarih aralığında sisteme kayıtlı olan kullanıcı türleri ve adetleri aşağıda belirtilmiştir.  
 

Kullanıcı Türü  Adet 
Sistem Yöneticisi 2 
Akademik Personel 8 
İdari Personel 5 
İÖLP İl Temsilcisi 19 
Rehber Öğretmen 310 

 

Akademik personel, idari personel ve sistem yöneticisi kullanıcı türlerine ilişkin bağlantı istatistiklerine bu 
çalışmada yer verilmemiştir. Bu kullanıcı türleri merkez de görev aldıkları için yerel ağ üzerinden bağlantı 
yapmakta ve periyodik olarak web sayfalarına ve veritabanına bağlanarak veri güncelleme ve görüntüleme 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Programda görevli Formatör Öğretmenler ve AÖF İl Temsilcilerinin 
bağlantı özellikleri izleyen bölümlerde incelenmiştir. 

Tablo 1 “http://iolp.anadolu.edu.tr” web sayfasının genel web istatistikleri (17.04.2002 - 25.04.2003) 
Nesne Tüm sayfalar için başarıyla yüklenen nesne 438,650 
 Gün ortalaması 1,169 
Sayfa Görüntüleme Sayfa görüntüleme 308,210 
 Gün ortalaması 821 
 Benzersiz ziyaretçi ortalaması 42 
 Doküman görüntüleme 71,163 
Ziyaretler Ziyaretler 15,631 
 Ortalama günlük ziyaret sayısı 41 
 Ortalama ziyaret uzunluğu 00:08:34 
 Spider (ajan) ziyaretleri 69 
Ziyaretçiler Benzersiz kullanıcı 7,190 
 Bir kez ziyaret eden kullanıcılar 6,090 
 Birden fazla ziyaret eden kullanıcılar 1,100 

Formatör Öğretmen Bağlantı İstatistikleri 

Formatör Öğretmelerin bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan İngilizce 
Öğretmenlerinden bir kısmı ise bölgedeki üniversitelerde görevli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 
Formatör öğretmenlerin kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girdikleri web sayfasında kendi öğrencilerine ait kimlik, 
not ve devamsızlık bilgilerinin yanında derslerine girdikleri grupların bütün içindeki başarısı konusunda da bilgi 
sahibi olmaktadır. Ayrıca merkezden yapılan duyurular ve birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bölümler yer 
almaktadır. İzleyen kısımda web sayfasına bağlanarak veri alan formatör öğretmenlerin bağlantı özellikleri tablo 
ve grafiklerle incelenmiştir. 

Tablo 2. Formatör Öğretmenlerin Okullara Göre Web Sayfasına Bağlanma Oranları 

Okul 
Kullanıcı 
 Sayısı Bağlanan  Oran 

Bağlantı  
Sayısı 

Ortalama Bağl. 
Sayısı 

Erzurum-Nevzat Karabağ Anadolu Öğrt.L. 7 6 85,7 194 32,3 
İstanbul-Kadıköy Anadolu Lisesi 13 11 84,6 276 25,1 
Ankara-Hasan Ali Yücel Anadolu Öğt.L. 17 13 76,5 425 32,7 
Konya-Atatürk  Anadolu Öğretmen Lisesi 12 9 75,0 471 52,3 
Adana-ÇEP Anadolu İletişim Meslek Lisesi 19 14 73,7 390 27,9 
Trabzon-Kanuni Anadolu Lisesi 11 8 72,7 349 43,6 
Sinop-Anadolu Öğretmen Lisesi 7 5 71,4 181 36,2 
Eskişehir-AÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu 92 59 64,1 1092 18,5 
İzmir-Buca Lisesi 19 12 63,2 238 19,8 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 88

İstanbul-Çapa  Anadolu Öğretmen Lisesi 24 15 62,5 361 24,1 
Ankara-Atatürk  Anadolu Lisesi 16 10 62,5 148 14,8 
İzmir-Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi 8 5 62,5 103 20,6 
Bursa-Bursa Anadolu Lisesi 15 9 60,0 176 19,6 
Gaziantep-Gaziantep Üniversitesi 5 3 60,0 125 41,7 
Malatya-Anadolu Lisesi 4 2 50,0 71 35,5 
Samsun-19 Mayıs Üniversitesi 10 4 40,0 53 13,3 
Mersin-Mersin Üniversitesi 12 4 33,3 132 33,0 
Edirne-Trakya Üniversitesi 7 2 28,6 13 6,5 
Diyarbakır-Anadolu Lisesi 12 3 25,0 36 12,0 
Genel Toplam 310 194 62,6 4834 24,9 

Programda görevli formatör öğretmenlerin yüzde 63’ü en az bir kez web sayfasına bağlanarak bilgi almıştır. 
İÖLP web sitesine bağlanan formatör öğretmenler bir yıl içinde ortalama 25 kez web sayfasına bağlandığı 
gözlenmiştir. Ortalama olarak hesaplanan bu değer izleyen grafikte ayrıntılı olarak özetlenmiştir. Bu grupta yer 
alan ve sayfamıza bağlanan kullanıcılarımızın büyük bir kısmı yılda 10 kereden daha az sayıda sayfamıza giriş 
yapmışlardır. 

 
Grafik 1. Bağlanma sayılarına göre rehber öğretmenler 
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Formatör öğretmenlerin web sitesine bağlanma sayıları doğal olarak İnternet’e bağlı bilgisayar bulma 
olanaklarına bağlıdır. Bu nedenle kullanıcıların bağlanma saatlerine göre bir inceleme yapılırsa bağlandıkları 
konumu tahmin etmek kolay olacaktır.  

 
Grafik 2. Formatör Öğretmen Gün İçi saatlere göre bağlanma sayıları 

0

50

100

150

200

250

300

350

0
0
:0
0
-0
0
:5
9

0
1
:0
0
-0
1
:5
9

0
2
:0
0
-0
2
:5
9

0
3
:0
0
-0
3
:5
9

0
4
:0
0
-0
4
:5
9

0
5
:0
0
-0
5
:5
9

0
6
:0
0
-0
6
:5
9

0
7
:0
0
-0
7
:5
9

0
8
:0
0
-0
8
:5
9

0
9
:0
0
-0
9
:5
9

1
0
:0
0
-1
0
:5
9

1
1
:0
0
-1
1
:5
9

1
2
:0
0
-1
2
:5
9

1
3
:0
0
-1
3
:5
9

1
4
:0
0
-1
4
:5
9

1
5
:0
0
-1
5
:5
9

1
6
:0
0
-1
6
:5
9

1
7
:0
0
-1
7
:5
9

1
8
:0
0
-1
8
:5
9

1
9
:0
0
-1
9
:5
9

2
0
:0
0
-2
0
:5
9

2
1
:0
0
-2
1
:5
9

2
2
:0
0
-2
2
:5
9

2
3
:0
0
-2
3
:5
9

MEB ÜNİV.

Saat Aralığı

B
a
ğ
la
n
m
a
 

 
 

Grafik 2’de görüldüğü üzere Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin mesai saati içinde bağlanma 
sayıları akşam saatinde artmaktadır. Üniversite personelinin ise aksine mesai saatlerindeki bağlantı sayıları daha 
yüksek olarak gerçekleşmektedir. Bu durum üniversite ortamında bilgisayar ve İnternet olanaklarının daha iyi 
olması olarak açıklanabilir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’ nde görevli formatör öğretmenlerimizin sayıca fazla 
olması bu sonucu etkilemiştir. 
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Grafik 3. Formatör öğretmen haftanın günlerine göre bağlanma sayıları ve kullandıkları işletim sistemi oranları 
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Web sayfamıza bağlanan formatör öğretmenlerin hemen hemen tamamı Windows tabanlı işletim sistemi 
kullandıkları belirlenmiştir. Kullanıcıların %80’ ni ise yaygın olarak kullanılan Windows 98 işletim sistemini 
kullanmaktadırlar. 

 

AÖF İÖLP İl Temsilcileri Bağlantı İstatistikleri 

AÖF İÖLP İl Temsilcileri yüz yüze eğitim verilen illerde idari faaliyetlerin yürümesini sağlayan ve 
merkezle eğitim birimleri arasında köprü vazifesini yerine getiren personeldir. 19 İl temsilcisinin görev 
yapmasına rağmen maalesef sekiz temsilci web sayfasına bağlanmıştır. Bunun olası nedenleri ise diğer 
personelin İnternet olanağının olmaması ya da bu konuda bilgisinin yeterli olmaması olarak açıklanabilir. Ancak 
kilit noktada yer alan bu personelin günümüzde en yoğun iletişim aracı olarak kullanılan İnternet’i kullanması 
iletişim maliyetini düşürecek ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. 

 
Tablo 3. AÖF İÖLP İl temsilcileri web sayfasına bağlanma sayıları 

Okul Toplam 
Bursa - Bursa Anadolu Lisesi 4 
Gaziantep – Gaziantep Üniversitesi 6 
İstanbul - Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi 77 
İzmir - Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi 1 
Konya - Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi 19 
Malatya - Anadolu Lisesi 28 
Mersin - Mersin Üniversitesi 85 
Trabzon – Kanuni Anadolu Lisesi 4 
Genel Toplam 224 

 

Diğer Kullanıcılar  

Sistemin güvenliğini kontrol etmek amacıyla kullanıcı adı ve şifresini hatalı giren kullanıcıların bilgileri 
de veritabanında depolanmaktadır. Bu bilgilerin çoğunluğunu doğal olarak kullanıcı bilgilerini yanlış giren veya 
unutan kullanıcılardan oluşmaktadır. Ancak bu verilerin yaklaşık 200 tanesi öğrenci numarasını kullanıcı olarak 
giren İÖLP öğrencisinden oluşmaktadır. Özellikle programın üç ve dördüncü sınıflarında öğrencilerin İnternet 
hizmet talebi doğal olarak artmaktadır. Öğrencilerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi için kendilerine özgü web 
hizmetinin sağlanması yerinde olacaktır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

İÖLP için geliştirilen yönetim bilgi sistemi farklı bölgelerde bulunan 19 okulun etkin olarak 
yönetilmesinde büyük katkılarda bulunmuştur. Ayrıca sistemde yer alan idari ve akademik personelin hızlı ve 
etkin iletişimini imkanlar ölçüsünde sağlamıştır. Söz konusu eğitim programının ilk öğretim yılında ihtiyaç 
duyulan bilgi sistemi sadece İntranet üzerinde çalışan özel yazılımlar geliştirilerek çözülmeye çalışılmış ancak 
bu yöntemin sınırlılıkları anlaşılarak vazgeçilmiştir. Ofis yazılımlarındaki veri işleme yeteneklerinin gelişmesi 
birçok raporlama ve analiz faaliyetleri için özel yazılım geliştirmeyi gereksiz hale getirmiştir.  

AÖF İÖLP İl temsilcilerinin geliştirilen sistemi kullanma olanağının sağlanması durumunda merkezle olan 
çevrimiçi iletişim ve etkileşim arttırılacaktır. Bu sayede daha verimli ve hızlı hizmet verilmesi sağlanabilecektir. 
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Sistem sadece uzaktan eğitim veren kurumlar değil geleneksel eğitim veren kurumlar için de bir model olarak 
görülebilir.  

 

Ülkemizde bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim sayısı hızla artmakta bu artışla birlikte oluşturulan çevrimiçi 
sistemlere ulaşım oranları yükselecektir. Bu artış uzaktan eğitim sisteminde eğitim gören öğrencilerin iletişim ve 
etkileşim sorunlarını gidermede önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 

Benzer sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi ile bilişim çevrelerinin ve bir çok işletmenin “kağıtsız büro” 
ütopyasına bir adım daha yaklaşılacak, zaman, işgücü ve kırtasiye tasarrufu sağlanarak, daha ekonomik, hatasız, 
ve hızlı iş ortamları sağlanacaktır. 
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ÖZET 
Kavram haritaları; öğrenme, öğretme etkinliklerinde geniş kullanım alanına sahip olan görsel bir 

yöntemdir. Bu önemli yöntemi Ausubel’in bilişsel öğrenme kuramı ışığında ilk defa Joseph Novak tanıtmıştır. 
İnsanlar iletişim için çeşitli yollar kullanmaktadırlar; doğal diller (konuşma-yazma), müzik, resimler- şemalar 
gibi. Kavram haritaları ise bilgi iletişiminin grafiksel bir yoludur. Öğrenme-öğretme yöntemi olarak geniş 
kullanım alanı bulan kavram haritaları, kavram yanılgılarını belirlemede de kullanılabilir. Bu araştırmada, 
bilgisayar destekli kavram haritası hazırlama etkinliği yoluyla, sınıf öğretmeni adaylarının küme konusu ile ilgili 
kavram yanılgıları belirlenmeye çalışıldı. Bu özel durum çalışmasında Inspiration® paket programı kullanılarak 
öğrencilerin kavram haritaları hazırlamasının etkili bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılabileceği 
gösterilmiş, bu alanda yapılacak yeni araştırma çalışmaları için önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, bilgisayar destekli öğretim, kavram haritası, değerlendirme. 

 
ASSESSMENT OF PRESERVICE TEACHERS’ MATHEMATICAL LEARNING  

TROUGH COMPUTER AIDED CONCEPT MAPPING METHOD  
 
 
ABSTRACT 

Concept mapping is a widely used as a visual method to support learning and teaching. Joseph Novak is 
the first who introduced this important method in the light of Ausubel’s cognitive learning theory. People use 
many methods of communication; natural languages (spoken-written), music, pictures and diagrams, etc. 
Concept map is a graphical mean of communicating information. Concept maps, widely applied in teaching and 
learning, are also used for determining misconceptions. In this study, pre-service elementary teachers’ 
misconceptions about the subject “set” were investigated through computer aided concept maps. Inspiration® 
package program was used in this case study to show that, students’ concept mapping process can be used as an 
effective assessment technique and future research directions are suggested.  
 
Keywords: Mathematics education, computer aided instruction, concept map, assessment.  
 
 
GİRİŞ 

Bilişsel psikolojinin üzerinde çalıştığı temel konulardan biri de bireyin bilgiyi nasıl organize edip 
yapılandırdığıdır. Beynin verimli olarak nasıl çalıştığı ve kavramların insan zihninde nasıl organize edildiğine 
dair pratik uygulamalar bilişsel stratejiler olarak ele alınmaktadır. Bilişsel öğrenme konusunda yapılan 
araştırmalar [Erdoğan,2000; Merrienboer,2001], bilginin yapılandırılması sırasında çerçevelendirme, 
sınıflandırma, zihinsel canlandırma, sembolleştirme gibi birçok bilişsel stratejiler geliştirildiğini ortaya 
koymaktadır. Öğrenci bir konu ile ilgili kavram haritası hazırlaması sırasında bu stratejilerden yararlanmaktadır. 
Bu da öğrencinin bilgi organizasyonu süreci ile ilgili doğrudan ve hızlı bir şekilde analitik veri elde edilmesini 
sağlar (Hoeft vd., 2003). Bu nedenle, bireysel yapılandırmaların, organizasyonların ortaya çıktığı kavram 
haritaları öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasında ve değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
 
Bilginin ilişkililiğinin bir göstergesi olarak kavram haritalarının kullanımı, Novak ve öğrencilerinin fen eğitimi 
alanında kavramların daha kolay öğretilebilmesi ile ilgili bir araştırma projesi kapsamında yapılan çalışmaların 
sonucunda ortaya çıkmıştır [Novak ve Gowin,1984]. Novak ve Gowin, “Öğrenmeyi öğrenmek” üzerine 
yaptıkları bu çalışmalarda, öğrencilerin öğrenmesine ve eğitimcilerin öğrenme malzemesini organize etmesine 
yardımcı olabilecek basit fakat güçlü bir strateji olan kavram haritalarını, Ausubel’in Anlamlı Öğrenme 
Kuramı’na dayanarak geliştirmişlerdir. Ausubel’in önemle vurguladığı anlamlı öğrenme, öğrencide var olan 
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bilişsel yapıların anlam kazanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, ilişkiler zinciri kurmak amacıyla 
birbiriyle ilişkili kavramları bağlayan grafiksel sunumlar olarak kavram haritaları, öğrenenin bilişsel yapısına 
ulaşmak ve hem öğretmen hem de öğrenci için, öğrenenin mevcut bilgisini açığa çıkarmak amacıyla 
kullanılmıştır.  
 
Novak ve Gowin, kavram haritalarının öğrencilerin aktif katılımıyla yapılmasının daha etkili olduğunu 
savunmaktadır. Çünkü, bu çeşit aktivite ile öğrenci zihnindeki fikirlerle çizilen harita arasında bir ilişki kurmak 
zorundadır. Sonuç olarak kavramlar arasında ilişki kurularak yeni bilgiler inşa edilmektedir [Özdemir vd.,2002]. 
Bu yönüyle kavram haritaları, bütünleştirici yaklaşımın sonuçlarından biri olarak da ele alınabilir. Bilginin bir 
yapısı varsa, bu bilgi birtakım alt birimlere ayrılarak gösterilebilir. Konu, örgütlü alt birimlere, bunlar da yan ve 
ana düşüncelere ve sonuçta bilginin en küçük yapı taşı olan kavramlara bölünür. Kavramlar, bunların kavram 
olmasına neden olan ya da olmayan özellikleri ile ele alınabilir( Kaşlı ve diğerleri, 2001).  
 
1990’dan beri kavram haritası farklı konu alanlarında yapılan araştırmalarda kullanılmıştır. Barenholz ve Tamir 
(1992), Trowbridge ve Wandersee (1994) kavram haritasını fen öğretiminin değerlendirmesinde kullanmışlardır. 
Hegarty-Hazel ve Prosser (1991), McClure, Sonak ve Suen (1999) in çalışmaları ise daha çok kavramsal 
öğrenmeler ile çalışma yöntemleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaya yöneliktir. Bütün bu araştırmalarda bir 
öğretim metodu olarak kavram haritasının geçerlik, güvenirlik ve uygulanabilirliği kanıtlanmıştır (Duru, Gürdal; 
2002).  
 
Matematikte kavramlar ve işlemler arasında ilişkinin kurulması, kavramların ve ilişkilerin kavrandığını gösterir. 
Matematikte kavramlar ve ilişkiler tek başlarına kullanıldıklarında matematiksel olarak bir anlam içermezler. 
Kavram haritalarının matematiksel bilgi organizasyonunun değerlendirilmesi amacıyla kullanımı, Hiebert ve 
Carpenter’ın (1992) anlamlı matematik öğrenme ve öğretme etkinliklerinin analizi için geliştirdikleri bir modele 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel alandaki bilgi yapıları çalışmalarından ileri gelen bu model, bilginin içsel 
(internal) sunumlarının bazı faydalı yollarla bağlantılı olduğu kabulünden kaynaklanmaktadır. İçsel süreçlerin 
ortaya çıkarılmasında kullanılan (Pearson & Somekh, 2003) kavram haritalarının eğitimsel uygulamaları, bir 
öğrenme stratejisi ve çeşitli alanlarda bir değerlendirme aracı olma özelliğini taşıması nedeniyle; öğrencinin 
yanlış anlamalarını tespit etmede de etkili olarak kullanılır(Bartels,1995; Novak,1991). Okulda gördüğü 
konularla ilgili öğrencilerin kavram haritaları hazırlaması onları yaratıcılık konusunda teşvik ederken öğretmene 
de öğrencinin zeka, karar verme, bilgi ve yeterlilik düzeyini değerlendirme olanağı tanır Burada öğrenci 
değerlendirme aşamalarında ortaya çıkan endişeyi yaşamayacağından hem değerlendirme sağlıklı olacak hem de 
yanlış anlaşılmalara zamanında müdahale edilebilecektir (Kurhila, Sotinen 1998).  
 
Öğrenciler sıklıkla kavram haritasının kullanımında zorlanırlar. Aslında kavram haritalarının kullanım amacı 
öğrenmeyi kolaylaştırmak değil, daha etkili kılmaktır. Bu noktadan bakıldığında kavram haritalarının 
oluşturulması fikrinin merkezinde, “öğrenme, kavramların ilişkilendirilmesi ve kullanılması sırasında 
gerçekleşir” düşüncesi yatmaktadır (Boyle,1997). Kavram haritalarının i) kalıcı öğrenme sağladığı, ii) öğrenme 
güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı olduğu, iii) öğrencilerin kompleks yapıları bir bütün olarak algılamalarını 
sağladığı, iv) öğretmene bir konu alanında öğrencilerin sahip olduğu bilgileri gözlemleme ve hangi öğrencinin 
daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu ayırt edebilme şansı tanıdığı v) anlam uzlaşmalarına (negotiation) yardımcı 
olduğu ve vi) öğrenci portföyünden gelişimin takip edilmesinde etkili olduğu bilinmektedir (Anderson- Inman & 
Ditson, 1999).  Bu noktada bütünleştirici yaklaşımın da ısrarla üzerinde durduğu anlam uzlaşmalarının 
sağlanmasında kavram haritaları etkili bir araç olarak kullanılabilir. Burada söz konusu olan anlam üzerindeki 
uzlaşma öğrencilerin kavramasını istediğimiz bilişsel anlamlardır ki bunlar, öğrenciye kan verir gibi aktarılamaz. 
Bilginin anlamlandırılıp öğrenilmesi için diyalog, fikir alışverişi, paylaşım ve bazen de uzlaşma gerekir. Burada 
paylaşımdan kasıt, öğrenmenin paylaşılması değildir. Çünkü bilgi, bireysel sorumluluk gerektiren ve dolayısıyla 
paylaşılamayan bir olgudur. Fakat anlamlar paylaşılabilir, onlar üzerinde uzlaşılabilir ve fikir birliğine varılabilir. 
Kavram haritası yoluyla öğretimde 2 veya 3 kişilik gruplar oluşturulduğunda son derece yararlı bir sınıf içi 
sosyal etkileşim gerçekleştirilmiş olur (Novak & Gowin, 1984). 
 
Pek çok eğitimci için başarının tespit edilmesi, öğrencinin değerlendirilmesi ile eşanlamlıdır. Bu tip 
değerlendirme, eğitimde hep yer alacak olmasına rağmen, öğrencilerin bireysel potansiyellerini 
sergileyebilmeleri için uygulamalı değerlendirmelere daha geniş yer verilmelidir. Bu durumda kavram haritaları 
daha çok önem kazanmaktadır. Bloom taksonomisinde yer alan  altı basamağın ilk üç basamağını diğer 
yöntemlerle ölçmek mümkün olsa bile öğrencide yapılandırılan yeni bilginin analiz, sentez ya da değerlendirme 
basamağındaki performansının değerlendirilmesi ancak kavram haritası gibi bir araçla mümkündür. Belki de 
kavram haritalarının eğitim çalışmalarına sağladığı en büyük katkı, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme ve 
özellikle araştırma aracı olarak kullanımıdır (Novak & Gowin, 1984).  
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Öğrenme ve öğretme aracı olarak kullanılan kavram haritalarının, öğretim sürecinin bir parçası olan 
değerlendirme için de kullanılıp kullanılamayacağı bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. 

 

Bu amaçla, öğrencilere elektronik ortamda kavram haritası hazırlamak için geliştirilen Inspiration 
yazılımı tanıtılarak, onlardan “küme” konusu ile ilgili kavram haritaları yapmaları istenmiştir. 

 
Öğrenenler için karmaşık bir konunun yorumlanması ve kavranması sürecinde devreye girecek olan kavram 
haritalarının, bilgisayar desteğiyle daha karmaşık bir hal alabileceği düşünülebilir. Oysa geniş içeriğe sahip bir 
kavram haritasında olası bütün ilişkileri belirlemek ve yerleştirmek iki boyutlu ve sınırlı bir kağıt üzerinde 
oldukça zordur (Novak, Gowin 1984). Fen ve Matematik Eğitiminin öğretim ve araştırma çalışmalarında kavram 
haritalarının kullanımı hızla artmaktadır ve Jonassen’e göre bugün öğretimde kullanılan bilgisayar araçlarının 
pek azı aslında öğretim aracı olarak tasarlanmıştır ve bilgisayar destekli kavram haritaları da özel olarak bu amaç 
için hazırlanmış nadir öğretim araçlarındandır. Pek çok öğrenci kavram haritalarını kağıt kalemle yapmaktan 
yılgınlık duyar. Öğrencilerden kağıt üzerinde kavram haritası oluşturmaları istendiğinde genellikle olumsuz tepki 
gösterirler. Oysa bunun tersine bilgisayar destekli kavram haritaları adaptasyon kolaylığı, dinamik bağlantılar, 
dijital iletişim ve dijital kayıt gibi pek çok avantaj sağlar (Bayram, 2001). Bu noktada, hem öğretim aracı olarak 
tasarlanan hem de sonuçların değerlendirilmesi aşamasında kullanılabilecek bilgisayar destekli kavram haritası 
kullanarak, yapılan çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 
 
Bilgisayar destekli kavram haritalarının 1) kaydedilebilir olma, 2) istenildiğinde yazdırılabilme, değişiklik 
yapabilme, 3) çok büyük haritalar oluşturabilme, 4) birleştirilebilme, zoomlanabilme ve 5) araştırmaya sevk 
edici olma gibi faydaları vardır (Rautama,2000).  
 
Bu sebeple aşağıda teknik özelliklerinden kısaca bahsedilen Inspiration programı kullanılarak, öğrencilerdeki 
kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
 
Kavram haritalarının bilgisayar destekli olarak oluşturulmasında pek çok yazılım kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
kullanılan Inspiration yazılımı da bunlardan biridir. Inspiration (yaratıcılık, ilham), beyin fırtınası, planlama, 
organize etme, taslak çıkarma, ön hazırlık, şekil çizme, kavram haritası oluşturma ve web ortamına geçiş için 
uygun bir araçtır. Inspiration, kavram haritası oluşturmada bütün beklentilere cevap vermesinin yanı sıra, 
yaratıcılığı geliştirme açısından hem yeni başlayanlar hem de uzman kullanıcılar için pek çok kolaylık 
içermektedir. Programda yer alan kütüphaneler sayesinde kavramlar ve fikirler değişik resim ve figürlerle ifade 
edilebilir. Ayrıca kullanıcı gerekirse kendi kütüphanesini de oluşturabilir. En dikkat çekici özelliklerinden biri 
ise programın iki çeşit gösteriminin yer almasıdır. Şema görünümünde oluşturulan kavram haritasında yer alan 
kavramlar ve aralarındaki ilişkiler istenildiğinde sıralanmış liste halinde bir taslak olarak da görüntülenebilmekte 
ve bunun tersine listelenen kavramlar bir şemaya da dönüştürülebilmektedir. Şemada yer alan her şekil veya 
sembole gerekirse açıklayıcı notlar eklenebilmesi ve bunların da liste durumunda görülebilmesi bir başka 
kullanım kolaylığıdır. 

  
YÖNTEM 

Verilerin Toplanması  
Kavram haritaları farklı şekillerde oluşturulabilir: i) doğrusal zincirler (linear chains) ii) hiyerarşik-

aşamalı haritalar (hierarchy maps) iii) örümcek haritalar (spider maps) (West et al. 1991; alıntının yapıldığı 
kaynak Boyle,1997). Örümcek haritalar özellikle temel fikirlerin organize edilmesinde kullanılabilir. Bu tip 
haritalarda anahtar kavram tam ortaya yerleştirilir ve çevresinde öncelikle ana kelimeler kümelenir ve her ana 
kelime her defasında daha spesifik olarak dallanır, yani yine merkezden uçlara doğru bir hiyerarşi vardır. Burada 
önerilen merkezden uçlara çizim metodu öğrenciye daha fazla özgürlük tanıdığı, hazırlanmasının daha kolay 
olduğu ve öğrencinin haritayı görsel anlamda daha kolay algılayacağı gerekçesi ile tercih edilmektedir (Bahar, 
2001).  

 
İlgili literatürün bu önerilerine uygun olarak kavram haritası uygulaması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı IOSO 310 Matematik Öğretimi II dersinin 
uygulama saatinde gerçekleştirilmiştir. Ağ yapısına sahip bir bilgisayar laboratuarında öğrencilerin küçük 
gruplar halinde çalışma yapmaları sağlanmıştır. İlk 2 saatte öğrencilerle kavram, kavram haritaları, bilgisayar 
destekli öğretim üzerine söyleşi tarzında bir ön izleme yapılmış ve Inspiration programının teknik özellikleri ve 
kullanım şekli örneklerle tanıtılmıştır.  
 
Kavram ve önermelerle ilgili gerekli açıklamalar yapılıp yanılgılar giderildikten sonra öğrenciler arasında 
Çokgenler konusunda bir beyin fırtınası oluşturulmuş, öğrencilerin bilgilerini yeniden gözden geçirmeleri 
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sağlanmış ve bir sonraki uygulamada izlenebilecek yollar konusunda ipuçları verilerek sıralanan kavramlar 
tahtaya not edilmiştir. Ardından Inspiration programı kullanılarak Çokgenler konusuyla ilgili bir kavram haritası 
öğrencilerle birlikte oluşturulmaya çalışılmış ve bu sırada yaratılan beyin fırtınası ortamında tahtaya not 
edilenlerin programda kullanılmasına gayret edilmiştir. Kendi fikirlerini ortaya koymaları yönünde teşvik edici 
açıklamalar yapılsa da, böyle bir ortamı ilk defa tanıdıkları için yeni ve yaratıcı katkılar yerine, birbirlerinin 
cevabına katılım şeklinde davranışlar göstermişlerdir. 
 
Bu ilk uygulamanın sonunda öğrencilere bir sonraki oturumda kendilerinden “Kümeler” konusunda kavram 
haritası oluşturmaları isteneceği duyurulmuştur. Kavram haritası için kullanılacak paket programın 
tanıtılmasından sonra ikinci uygulama saatinde öğrenciler “Kümeler” konusu ile ilgili kavram haritalarını 
oluşturmak üzere bir araya gelmişler ve bireysel ya da işbirlikli çalışma seçimi de kendilerine bırakılmış 
böylelikle öğrencilerin bilgisayar kullanımı açısından yaşayabilecekleri zorluklar giderilmiştir. Ayrıca  
öğrencilere gerektikçe yabancı dil ve programın teknik özellikleri konusunda genel açıklamalar yapılmıştır. 
Öğrenciler çalışmalarını yaparken gözlenen dikkat çekici noktalar sorgulanmış ve öğrencilerin sundukları 
gerekçeler not edilmiştir. Sonuçta elde edilen kavram haritaları araştırmacı tarafından incelenmek üzere 
kaydedilmiştir. 

 
Verilerin Analizi 

Küme kavramı ilk kez 19. yy da Georg Cantor tarafından ortaya atılmıştır. Zaman içinde görülmüştür 
ki; çoğu öğrenci kümenin bu formal tanımıyla çelişen,nesneler koleksiyonuna dayanan bir sezgisel küme tanımı 
geliştirmektedir [Fischbein,1999]. Küme iyi tanımlanmış bir nesneler koleksiyonudur. Verilen bir nesnenin bu 
koleksiyona ait olup olmadığı konusunda herkes hemfikir olmalıdır (Skemp, 1993)). Bilindiği gibi küme bir 
kural, liste veya formül ile tanımlanır ve elemanları açık ve net olarak bilinir. Eğer K bir küme ise a∈K yazılır. 
Bunun anlamı a, K kümesinin elemanıdır. Küme ile ilgili bu kısa ve anlaşılır açıklama bazen küme kavramı ile 
ilgili kavram yanılgılarını engellemeye yetmez. Zaman içinde görülmektedir ki, çoğu kere kümelerin öğretimi 
sırasında verilen örnekler, öğrencilerin yanlış anlamalarına neden olmaktadır. Mümkün olmayan ortak özellikler 
veya bir arada olamama gibi durumlarda küme oluşturulamayacağı da çoğu zaman göz ardı edilerek, doğrudan 
kümelerle ilgili özelliklerin ve işlemlerin öğretilmesine geçilir. Nesnelerin bir kuralla veya ortak özellikle 
birlikte bir araya gelmesiyle küme oluşabileceği vurgulanmadan; silgi, kalem ve defterin bir küme oluşturduğu 
öğrencilere söylendiğinde veya A = {a, b, c} şeklinde gösterildiğinde öğrenciler kümeyi bir çok nesnenin bir 
araya gelmesiyle oluşan bir koleksiyon gibi görmeye başlarlar. Oysa, kümenin tanımı yapılırken özel olarak bir 
nesnenin o kümeye ait olup olmadığına cevap verilebilmesi gerekir. Sözgelimi “erkek öğrenciler” kümesi daha 
açık ve ayrıntılı bir tanımlamayla “ A okulundaki erkek öğrenciler” kümesi olarak ifade edildiğinde ancak tam 
olarak bir küme tanımlanmış olur. Burada yanlış anlaşılmaması gereken bir diğer nokta ise, bir kümenin 
elemanlarının sonlu sayıda olması gibi bir zorunluluğun olmamasıdır. Örneğin belli bir doğruyu oluşturan 
noktalar kümesi sonsuz sayıda elemana sahiptir.  
 
Öğrencilerin küme ile ilgili düşebileceği söz konusu bu muhtemel kavram yanılgıları kullanılarak kaydedilen 
kavram haritaları analiz edilmeye çalışılmıştır. Konu ile ilgili yukarıda bahsedilen kavram yanılgılarının 
öğrencilerin haritalarına yansıyıp yansımadığına bakılmıştır.  İlgili literatürden de yararlanılarak, öğrencilerin 
kavram haritaları farklı açılardan ele alınıp gruplandırılmıştır. Burada öğrencilerin ortak ya da farklı düşünme 
biçimleri gözlenmeye çalışılarak, hem görsel hem de yapıyı oluşturma yaklaşımları incelenmiştir. Böylelikle 
ürünlere bakılarak ortak kavram yanılgıları ve bireysel yapılandırmalar ortaya çıkarılıp değerlendirilmiştir. 
Ayrıca, öğrencilerin kavram haritası oluştururken karşılaştıkları güçlükler ve diğer dikkat çekici noktalar 
Bulgular ve Tartışma bölümünde yer almaktadır.  

 
BULGULAR ve TARTIŞMA 

Kavram yanılgısı yanlış bir fikrin kişide bıraktığı çağrışım olarak tanımlanabilir. Bu nedenle ortaya 
çıkan ürünlerdeki eksiklikleri “yanlış” olarak değerlendirmek yerine “yanılgı” olarak ele almak daha doğrudur. 
Değerlendirmeye başlarken, önceden söyleşiler, beyin fırtınası ve haritaların oluşumu sırasında yapılan ikili 
konuşmalarla tespit edilen matematiksel bilgilerin (kümenin tanımı ve örneklenmesi, kümenin gösterim şekilleri-
özellikle ortak özellik yöntemi, vb.) ortaya konmasına dair yaşanan ifade güçlükleri ve kavram yanılgılarının 
haritalara da yansıyıp yansımadığı kontrol edilmiştir. Genel olarak iki açıdan değerlendirme yapılmıştır: 
Matematiksel bilgilerin ifade edilmesi ve bunların bilgisayar ortamında kavram haritasına yansıtılması. Ürünler 
sınıflandırılıp benzer kavram haritalarının ortak özellikleri incelenmiştir.  
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Bu incelemeler sonunda elde edilen bulgular ve ilgili düşünceler şöyle özetlenebilir: 
 

1. Öğrencilerden bazıları kavram haritalarında  genellikle kümenin tanımını yapmaya çalışmak yerine, 
alt kavramlar olan denk küme, eşit küme, boş küme özelliklerini kullanmışlardır. Buna ek olarak 
denklik ve eşitlik arasındaki ilişki önermeler şeklinde ifade edilmese de gerekli notlar 
eklenmiştir(Bkz. Örnek 1.). 

 
 
 

Örnek 1. 
 

Ancak burada dikkati çeken bir başka nokta da, altta görülen (domuz ve attan oluşan) kümelerde kullanılan 
resimler farklı olmasına rağmen elemanların adları aynı olduğu için kümelerin eşit olduğunun belirtilmesidir. 
Anlaşılıyor ki, aynı isimlere sahip oldukları için listeleme yönteminde farklılığı ayırt edilemeyecek olan bu 
elemanların, Venn şeması ile gösteriminde resimlerin farklılığına dikkat edilmemiştir. Belki de İlköğretim 
yıllarından beri öğretilmeye çalışılan Kelebek ile KELEBEK kelimelerini oluşturan harflerin kümesi problemi 
henüz açıklığa kavuşmamıştır.  
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2. Öğrencilerin büyük çoğunlukla matematiksel kümeden bahsedildiğinde altküme kavramını 
hatırladıkları ve bu kavramı ön plana çıkartarak kavram haritasında bu konunun üzerinde durdukları, yani en 
iyi bilinenin sergilendiği fark edilmiştir(Bkz. Örnek 2).  

 
 

 
 

Örnek 2. 
 

Örnek 2’de  görüldüğü gibi, gerekli açıklamalar yapılmadığından, öğrencinin her kümenin kendisinin bir alt 
kümesi olduğu kuralı hakkında ne düşündüğü açık olarak görülememektedir. Pek çok haritada rastlanan 
açıklama oklarının eksikliği burada da göze çarpmaktadır. Ayrıca, öğrenciler mutlaka dersi sunan bir sembole 
yer vermeye ihtiyaç duymaktadırlar.  
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3. Bazı öğrencilerin, matematiksel kazanımlarını edindikleri yıllarda kendilerine öğretilen küme 
tanımından yola çıkarak, benzer özelliklere sahip elemanları bir araya getirmeyi amaçladıkları ve bunu 
yaparken ya ilk uygulama saatinde kendilerine sunulan çokgenlerle ilgili kavram haritasında gözledikleri 
geometrik cisimleri kullandıkları, ya da ortak özellikler açısından aynı kümeye ait olamayacak elemanları bir 
araya getirerek kümeyi bir koleksiyon gibi gördükleri anlaşılmaktadır(Bkz. Örnek 3).  

 
 

 

 
 
 

Örnek 3. 
 

Bu gruptaki öğrencilerin hayvanlar arasından sürüngenleri seçmeye çalışarak bir küme oluşturdukları ancak 
seçilen hayvanların özelliklerine ve Evrensel küme kavramına dikkat edilmediği görülmektedir. 
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4. Parçalara ilişkin özellikler bilinse bile bütüne yansıtmada zorluk çekilmektedir. Bu nedenle bütünden 
uzaklaşarak alt kavramlara odaklanıldığı görülmektedir(Bkz. Örnek 4).  

 
 

 
 

Örnek 4. 
 

Öğrencilerin büyük resmi ne kadar iyi gördüklerini değerlendirmek açısından son derece yararlı olan kavram 
haritaları burada da etkisini göstermiştir. Pek çok örneğe benzer olarak Örnek 4’te de görülebileceği ve daha 
önce yapılan araştırmalarda da (Fischbein & Baltsan, 1999) tespit edildiği gibi, öğrenciler kümelerin birden fazla 
elemana sahip olmaları ve bunların ortak özellikler taşımaları gerektiğine inanmaktadırlar. Öğrenciler 
elemanların yer değiştirebilme özelliğine yer vermekle birlikte, bir kümede aynı elemanın birden fazla yer 
almaması gerektiği kuralına dikkat etmemişlerdir. Buna sebep olan kavram yanılgısının İlköğretim Matematik 
kitaplarında; elmalar kümesi, tavşanlar kümesi gibi ifadelerin yer almasının olup olmadığı ayrı bir araştırma 
konusudur. 
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5. Bazı öğrenciler kümelerin gösterimi, özellikle Venn şemasının herhangi bir geometrik şekille ifade 
edilebileceği konusunda yeterli bilgiye sahiptir(Bkz. Örnek 5). 

 
 
 

 
 

Örnek 5. 
 

Örnek 5’te özellikle eşit küme, denk küme ve denklik işareti vurgulanmış, boş kümenin hiç elemanı olmamasının 
bulutla ifade edildiği gözlenmiştir. Ancak İngilizce yetersizliği elemanların isimlerinin Türkçeleştirilememesi 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
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6. Bazı örneklerde not olarak eklenen tanımlar doğru olsa da, haritadaki gösterimlerde yanlışlıklar 
tespit edilmiştir(Bkz. Örnek 6).  

 
 

 
 

 
Örnek 6. 

 
Örnek 6. da, eşit ve denk küme tanımları doğru yapılmasına rağmen sadece eleman sayıları eşit olan iki küme 
eşit olarak ifade edilmiş ve bir kümede yer alan elemanları bir başka kümede kullanmamaya dikkat etmişlerdir. 
Bu yanılgılar, önceki araştırmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu, öğrencilerde ortak kavram 
yanılgılarının da bulunduğunun göstergesidir. Çünkü öğrenciler çoğunlukla işbirlikli çalışmayı tercih etmişlerdir. 
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7. Öğrenciler kümeyi soyut bir kavram olarak açıklamaya çalışmaktansa, özel bir küme seçmeyi sıklıkla 
tercih etmişlerdir(Bkz. Örnek 7). 

 
 

 
 

Örnek 7. 
 
Daha önce hayvanlar ya da ders araçları olarak karşımıza çıkan bu çaba, bu kez de bilgisayar donanımlarını 
tanıtan Örnek 7. de yer almaktadır. Somutlaştırma çabası notlardan da anlaşılmaktadır. Demek ki öğretmen 
adayları kavram haritasını değerlendirmeden çok, bir öğretim aracı olarak görmektedirler.  
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8. Son derece geniş içeriğe sahip ve hemen hemen bütün alt kavramların yer aldığı haritalar da elde 
edilmiştir(Bkz. Örnek 8). 

 
 

 
 
 

Örnek 8. 
 

Örnek 8’ i oluşturan öğrenciler, evrenden (yerküre, güneş, yağmur bulutları) yola çıkarak denklik, evrensel 
küme, altküme, özaltküme ve boş küme kavramlarını ilginç semboller aracılığıyla ifade etmeyi tercih etmişlerdir. 
Kavram haritalarının bir öğretim aracı olarak kullanılabileceği bu tür örneklerden ortaya çıkmaktadır. Örnek 8. 
de görüldüğü gibi, öğrenciler tanımlamalar sırasında günlük yaşamda kullandıkları kelimelerden çok, 
matematiksel kazanımları sırasında öğretmenlerinin kullandıkları kelimeleri seçmeye çalışmışlardır.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Genel olarak bakıldığında, öğrencilerin bir kavram haritasında bulunması gereken temel niteliklerden, 
özellikle kavramlar arası ilişkileri açıklayan bağlantı oklarından ve önermelerden, haberdar olmadıkları; 
uygulamalar sırasında bireysel yapılandırmalarını ortaya koymakta güçlük çektikleri ve bunda matematiksel 
kavram yanılgılarının da etkili olduğu; özellikle temel kavramla alt kavramlar arasında ilişki kurmakta güçlük 
çektikleri ve çalışma boyunca yardım bekledikleri sonucuna varılmıştır. Öğrenciler kavram haritası oluşturmaya 
başlamadan önce, sıralanacak kavramların öğretmen tarafından sunulmasına dair beklentiler sergilemişler; 
kendileri de haritaları yapılandırırken, bir ders sunumunu canlandırır nitelikte sembollere yer vermişlerdir. Bu 
durumun, öğrencilerin daha çok bilginin aktarılması şeklinde işlenişlere alışmış olmalarından ve bilgiyi 
yapılandırma özelliklerinin gelişmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü haritada hiyerarşik 
bir yapı oluşturamamış ve temel kavramın küme olduğunu belirtecek düzenlemeler gerçekleştirememişlerdir.  
 
Uygulamada yapılandırılan kavram haritaları ile, öğrencilerin terimlere dair temel anlamlandırmalarının yanı sıra 
matematiksel terimlerin kullanımı konusundaki yeterlikleri de değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, pek çok 
öğrencinin temel anlamlara dair bilgilerinin yeterli olduğu ancak ilişkiler kurma konusunda desteğe ihtiyaç 
duydukları gözlenmiştir.  
 
Kavram haritası oluşturma açısından yaşanan güçlükler bir kenara bırakılsa bile; tanımlarda, gösterimlerde ve 
kavramlar arası ilişkilerde gözlenen eksiklik ve yanılgılar; öğretmen adaylarının doğrudan anlatım yoluyla 
işlenen derslerde, konuları arzu edilen düzeyde öğrenemediklerini göstermektedir.  
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Inspiration programı açısından bulgulara bakıldığında ise, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yabancı dil 
bilgilerinin böyle bir programı kullanmak için yeterli olmadığı ve dolayısıyla bu programı bir öğrenme ve 
öğretme aracı olarak kullanmada güçlük çekecekleri ortaya çıkmaktadır. Inspiration programına benzer Türkçe 
yazılmış programlar geliştirilmelidir. Böylece dil probleminden kaynaklanan zorluklar ortadan kalkmış olacaktır. 
 
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının bir çoğunun matematiksel kümeyi bir koleksiyon gibi algıladıkları 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca, çoğu küme elemanlarının ortak özellikler taşıması gerektiğine ve birden fazla 
elemanları olması zorunluluğuna inanmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı öğrenciler aynı elemanın kümelerde 
tekrarlı olarak kullanılabileceğini, bir kümeye ait olan elemanın bir başka kümede yer alamayacağını ve eleman 
sayıları eşit olan kümelerin eşit olduğunu düşünmektedirler. Gestalt Teorisi’nde yer alan parça-bütün ilişkisi 
burada da göze çarpmakta ve öğrenciler daha çok parçaların özelliklerine odaklanıp bütünden uzaklaşmaktadır. 
Öğrenmeyi kolaylaştırmak için girişilen somutlaştırma çabaları sırasında, küme kavramını ancak örnekleyerek 
ya da ilgili kavramları tanımlayarak açıklayabilecekleri ve ‘kümelerin sonlu elemanlara sahip olması gerekir’ 
gibi bir yaygın yanılgıya sahip oldukları    gözlemlenmiştir.  
 
Bu araştırma ışığında, öğrencilere kavram haritası oluşturma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirecek 
öğrenme ortamları sağlanması ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak etkinliklerde yer almaları gerektiği 
görülmektedir. Özellikle Sınıf Öğretmenliği programında yer alan IOSO 310 Matematik Öğretimi dersinde bu 
tür etkinliklere yer verilerek öğrencilerde gözlenen, programın zaman alıcı ve karmaşık olduğu ve kavram 
yanılgılarına sebep olabileceği yönündeki inançları değiştirilebilir. Pek çok araştırma sonucunda öğretim aracı 
olarak etkililiği tartışılmaz olan kavram haritasının, değerlendirme aracı olarak da kullanılabileceği bu çalışmada 
ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonuçları kavram haritalarının, geleneksel değerlendirme yöntemlerine gözle 
görülür bir destek sağlayacak nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu yöntemle eğitimci, bilginin öğreten 
tarafından nasıl alındığını, bilgiler arasında oluşan bağlantıları ve kavram yanılgılarını tespit edebilir. Ön şartlılık 
ilişkisinin oldukça güçlü olduğu matematik eğitiminde; kavram haritası ile yapılan değerlendirmeler aracılığıyla 
yanılgılar ve eksiklikler zamanında tespit edilip, yanlışlıkların daha sonraki konuların öğrenilmesinde güçlükler 
yaratması engellenebilir. 
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BİLGİSYAR DESTEKLİ KİMYA EĞİTİMİNDE PORTFOLYO ÇALIŞMALARI 
 

İnci MORGİLa, Nuray CİNGÖRb, Seçil ERÖKTENa , Soner YAVUZa  
ve 

Özge ÖZYALÇIN OSKAYa, 
a Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 06532, Beytepe-Ankara/Türkiye 

bKırbaşı İlköğretim Okulu, Fen Bilgisi Öğretmeni, Beypazarı-Ankara/Türkiye 
  

ÖZET: 

Ülkemizde oldukça yeni bir öğretim ve değerlendirme yöntemi olan portfolyonun Kimya Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencilerine tanıtılmasını ve kimya eğitiminde uygulanmasını amaçlayan çalışmada; Bilgisayar Destekli 
Kimya Eğitimi konusu seçilmiştir. Bilgisayar destekli öğretim süreçlerinde öğrencilerin derslerde verilen 
bilgileri tekrarlanabilirliği nedeniyle kalıcı olarak öğrenmeleri söz konusudur. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nın 4. üncü sınıf öğrencilerinden 29 kişi katılmıştır. Bilgisayar 
destekli kimya eğitimi için hazırlanan portfolyo  çalışması bilgisayara karşı tutum ölçeği ile birlikte 
değerlendirilmiştir. 17 öğrenci bilgisayar destekli kimya eğitimi konusunda hazırladıkları portfolyo çalışmasını 
başarıyla tamamlamışlardır. Öğrencilerin bilgisayar teknolojisini anlamada güçlük çektikleri ve portfolyo 
dosyası hazırlama başarısının; bilgisayara karşı tutum ile paralellik gösterdiği saptanmıştır. Çalışma sonucunda 
saptanan sonuçlar öğrencilerle tartışılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Portfolyo dosyası hazırlama, Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi, Bilgisayara Karşı Tutum 
Ölçeği 
 
ABSTRACT: 

In this study it was aimed to use the portfolio method, which is one of the newest educational and 
assessment methods in Turkey, in chemistry education and make the students in Department of Chemistry 
Education be aware of this method. For this reason, a portfolio study about Computer Assisted Chemistry 
Education subject was selected. In Computer Assisted Education, because of the repeatability of the knowledge, 
learning can be permanent. 29, fourth grade students in the Hacettepe University, Faculty of Education, 
Department of Chemistry Education attended the applications. The portfolio study, which was prepared for the 
computer assisted chemistry education applications, was evaluated with attitude scale towards computer. 17 
students completed computer assisted portfolio applications in chemistry education subject successfully. It was 
observed that students have difficulty in understanding the computer technology and their attitudes towards 
computers were parallel to the portfolio file preparation success. The results that were gained from the study 
were discussed with students. 
 
Keywords: Portfolio file preparation, Computer Assisted Chemistry Education, Attitude Scale towards 
Computer. 
 
GİRİŞ ve ÇALIŞMANIN AMACI 
 Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumun yapısını ve eğitim sistemlerini etkilemektedir. Bu 
gelişmelerin sonucu bilgisayar ve internet yaygın olarak eğitimde kullanılmaya başlamıştır (Sanger and Badger, 
2001; Sanger, Phelphs, Fienhold, 2000; Kurtz, Holden, 2001). Söz konusu öğretim araçlarının kullanımı verilen 
bilgilerin çeşitliliğine olanak sağlamaları tekrarlanabilirlikleri ve çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen kimya 
deneylerinin sanal ortamda öğrenciye sunulması yönlerinden kimya eğitiminde öğrenci başarısını etkilemektedir 
(Ertepınar, 1995; Demircioğlu, Geban, 1996; Akkoyunlu, 1996). Bugün tüm öğretim süreçlerinde (ilköğretim, 
ortaöğretim ve yüksek öğretim) fen ve özellikle kimya derslerinde bilgisayar ve interneti kullanarak bu konuda 
çeşitli araştırmalar yapan eğitim kurumlarının çalışmalarına anında ulaşabilmek veya bu kurumlarca hazırlanmış 
olan öğretim araçlarında kullanmak mümkün olmaktadır (CCI-Project/ETH). Değinilen çalışmalarda üstünlüğü 
tekrarlanılan bilgisayar destekli eğitimin (BDE) kimya eğitiminde sıkça kullanılan düz anlatım, soru-cevap 
yöntemi, gösteri ve örnek olay uygulamaları gibi diğer yöntemlere karşın avantajı şu şekilde açıklanabilir. 
Bilgisayar destekli öğretimde öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu yazılım ve donanım olanaklarına bağlı 
olarak ve aynı zamanda konunun ve öğrencilerin özelliklerine göre bilgisayarı değişik yer ve zamanlarda 
kullanabilir. Uygulamalarda programlar; alıştırma ve tekrar yapma, birebir öğretim, problem çözme ve benzetim 
şekillerinde uygulanabilir. BDE etkinliklerinin artmasının öğrenci başarısını nasıl etkilediği ve yine BDE ile 
kavram yanılgılarının nasıl giderilmesi gerektiği konularında yaygın çalışmalar yapılmaktadır (Huppert, 2002; 
Sanger, 2000). Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda “Üniversitemizde Kimya Eğitiminde 
Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarın Kullanılması” konulu güdümlü proje kapsamında “ Kimya Eğitimi İnternet 
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Sınıfı” kurulmuş ve kimya eğitiminde bilgisayar destekli uygulamalar yaygın olarak gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Kimya eğitiminde yapılan çeşitli araştırmalarda bilgileri elde etme ve bellekte tutma ile ilişkili 
olarak; ön test-son test ve deney-kontrol grup deseninde seçilen konularda geleneksel öğretim ortamı ile 
bilgisayar destekli kimya eğitimi karşılaştırılmıştır (Jackman and Moellenberg, 1997; Morgil, 2003). 
 
Diğer yönden bazı eğitimciler ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılan standart test teknikleri yerine son 
yıllarda sıkça kullanılmakta olan performansa dayalı değerlendirme tekniklerinin kullanılmasının daha faydalı 
olacağını ifade etmektedirler (Lebuffe, 1993). Performans testleri öğrencilerin kompleks ödevleri yaparken 
öğrendiği temel bilgiyi ne kadar iyi kullandığını ölçmeye çalışmaktadır. Alışılmış değerlendirme yöntemlerinin 
aksine performansı ölçmeyi amaçlayan bu yöntem “Alternatif Değerlendirme” olarak adlandırılmaktadır 
(Gitomer ve Duschl, 1997). Öğrencilerin performans yeteneklerini değerlendirmede genel olarak dört yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla: Yazılı değerlendirme, portfolyolar, sergiler ve gösteri yöntemleridir. 
 
“Portfolyo Nedir?” sorusuna cevap arandığında Portfolyo konusunda değişik tanımlar yapılmaktadır. Bunlardan 
bazıları aşağıdaki şekildedir 

• Portfolyo; dinamik, hedefi belirlenmiş ve sistematik çalışmaların bir derlemesidir (Ediger, 2000). 
• Ayrıca öğrenen kişinin çabalarını, ilerlemelerini ve performansını ortaya koyan çalışmaların tümüdür 

(Ediger, 1996). 
• Portfolyo, öğrenciye ve başkalarına öğrencinin bir veya daha fazla alandaki başarılarını sunmak üzere 

amaçlı olarak öğrenci çalışmalarının yansıtılmasıdır (Arter and Spandel ,1991). 
• Meisels ve Steele’e (1991) göre portfolyo, öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye 

katmalarını, her bir öğrencinin kendi ilerleyişini izlemesini sağlar ve bireysel olarak öğrencilerin 
performanslarının değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. 

• Portfolyo öğrencilerin sınıf içerisindeki ve sınıf dışındaki çalışmalarını ve aktivitelerini ortaya koyan bir 
değerlendirme şeklidir ve “portfolyo kültürü” birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bir grup öğrencinin 
bildiklerini ve yapabileceklerinin sorumluluğunu almalarına dayanır (San Diego County Office of Education, 
1997). 

• Collins (1992) ise bu tanımları daha da kısaltarak; portfolyoyu, hedefi belirlenerek toplanan 
çalışmaların tümü şeklinde ifade etmiştir. 

• Portfolyo öğrenci merkezli olup, öğrencinin kişisel çabalarını, ilerlemelerini ve başarılarını, bir veya 
daha çok öğrenme aralıklarıyla ortaya koymasını sağlar (Collins, 1991). 
 
Portfolyo öğretme ve öğrenme aracı olarak temel bilgilerin oluşturulmasında ve araştırma alanlarında 
kullanılmaktadır (Slater, 1994). Öğretmenler portfolyo çalışması sonucunda elde edilen verileri gelecekteki 
eğitim hedeflerinin daha kolay ve daha gerçekçi belirlenmesinde kullanırlar. Bu şekilde öğrencileri motive 
etmeye, öğrenme sorumluluğunu almaya, düşünme ve yazmada gelişmelerine yardımcı olur (Murphy and Smith, 
1990). 
 
Portfolyo uygulamalarında öğretmen ilk olarak öğrencilere bir portfolyonun uygulanmasındaki amacı anlatır. 
Çalışmanın değerlendirme açısından da önemli olduğunu ifade ederek motivasyonun tam olmasını sağlar. 
Portfolyo çalışmasının konusu ve zaman dilimi belirlendikten sonra öğretmen çalışmanın ilk adımı olarak 
öğrencilerin konuyla ilgili materyal toplamasını ister. Bu şekilde konu üzerindeki değişik bakış açıları öğrenciler 
tarafından görülmüş olur ve toplanan materyallerin hedeflere uygun şekilde değerlendirilmesi gerçekleşir. 
Değinilen bu işlemin sistematik bir şekilde yapılması gerekmektedir (Wellensiek, Lembens and Schallies, 2001). 
Bunun için de; 

• Doğru ve ilginç sorularla konuya başlanması gerekmektedir. 
• Doğru hedeflerin ve öğrenme adımlarının ortaya konması gerekir. 
• Öğrenci hazırladığı portfolyo ile ne öğrenirim ve bunu nasıl gösteririm sorusunu cevaplamak için kendi 

kendine konu ile ilgili sorular oluşturur. Bu noktada hazırlanan çalışmalar birbirinden farklılaşmaya 
başlar. Örneğin; portfolyo’nun içeriğinde neler olacak sorusunu bir öğrenci şu sorularla 
cevaplandırabilir; 

 1- Beni ne zorlamıştı? 
 2- Beni en çok mutlu eden neydi? 
 3- Neyi tekrar yapmak isterdim? 
 4- Benim öğrenme yolumdaki tekrarlarım nelerdi? 
 5- Benim için hangi konunun çözümlenmesinde etkin bir adım oluşturdu? 
 6- Şu ana kadar hazırladığım çalışmalarda en iyi neyi yaptım? 
 7- Çalışma esnasında beni en çok ne şaşırttı? 
 8- Bu çalışmayı neden dosyamda bulundurdum? 
 9- Bu çalışma benim için şunu ifade ediyor, çünkü ..... ? 
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 10- Bu çalışmayı bir daha yaparsam, şu şekilde yapardım .....? 
Bu tür sorular daha değişik biçimlerde de sorulabilir. Bu öğrencinin kişisel seçimidir. Bu soruları ve diğer her 
türlü ayrıntıyı kendisi yapacağı için bu tamamıyla kendine ait bir çalışma olacaktır. Uygulamalarda öğretmen 
sadece yol gösterici olabilir. Öğrenci neyi, nasıl ve neden öğreneceğine kendisi karar verir ve öğrenmenin 
sorumluluğunu üstlenmiş olur (Wellensiek, Lembens and Schallies, 2001). Burada önemli olan konulardan biri 
toplanan materyallerin sınırlandırılmasıdır. Dosyada yer alacak ürünler dikkatle seçilmelidir. Dosya içerisinde 
istenen çalışmaların örnekleri, yaratıcı çalışmalar, deneysel veriler, orijinal modeller, hikayeler ve makaleler gibi 
çalışma ürünleri de yer alabilir. Öğrencilerin gereksiz bilgileri elemeleri onların konu üstündeki hakimiyetlerini 
gösterir. Ayrıca portfolyolarda amaçlarına ulaştıklarını gösteren kanıtların da belirtilmesi yararlı olacaktır 
(Winsor, 1994). Yukarıdaki bilgiler ışığında portfolyoda bulundurulacak kısımlar şu şekilde sıralanmaktadır. 
 1- Hedeflerin belirlenmesi. 
 2- Bilgilerin değerlendirilmesi. 
 a) Belirlenen hedeflerin soru haline getirilerek cevaplanması, 
 b) Bulunan bilgilerin analiz edilerek özetlenmesi, 
 3- Öğrenciler arasındaki farklılıkların ortaya çıkacağı, kendi sorularını sorup cevaplandıracakları kısım. 
 4- Portfolyonun içindekiler kısmı (Çalışmanın adı ve neden dosyada bulundurulduğu). 
 5- Portfolyonun değerlendirilme kağıdı (Gelişim alanları ve öğrencilerin nasıl bir gelişim gösterdiği.). 
 Portfolyonun en zor kısmı değerlendirilmesidir. Burada çalışmanın başında öğrenci ve öğretmen tarafından 
değerlendirme kriterleri belirlenmelidir. Bunlar genellikle: 

• Ürünler, 
• Bilginin hedeflere göre değerlendirilmesi, 
• Hedeflere ulaşılma derecesi,  
• Organizasyon, 
• Transfer, 
• Problem çözücü düşünme, 

şeklinde sıralanabilir (Berrenson and Carter, 1995). Tabi ki bu kriterler değiştirilebilir. Portfolyonun en iyi 
taraflarından biri de şartlarının her türlü ortama ve eğitim şekline uyarlanabilmesidir. Katı kuralları yoktur; 
burada bilgilerin sadece doğru şekilde verilmesi değil de bilgilerin nasıl kullanıldığı, yansıtıldığı, onlarla neler 
yapıldığı ve öğrencinin kişisel performansı değerlendirmede yer alır (Blach, 1993). Buna bağlı olarak 
portfolyonun içeriği özetlenirse; 

• Hedef belirleme, 
• Oluşum, 
• Kişisel değerlendirme koşulları ortaya çıkmaktadır. 

 
Kimya Eğitiminde Portfolyolarının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi  

Portfolyonun kimya eğitiminde kullanılması 1990’lı yılların başında başlamıştır (Adamchik, 1996). 
Başlangıçta diğer bütün eğitimcilerin karşılaştığı sorunla kimya öğretmenleri de karşılaşmıştır. Sorunun nedeni 
öğretmenlerin portfolyo hakkında yeterli bilgi ve uygulama örneklerine sahip olmamalarıdır. Bu da genellikle ilk 
uygulamada alışılmış bir hataya sebep olmaktadır. Öğretmenler portfolyoları genellikle “çalışma dosyaları” 
şeklinde hazırlatırlar. Bu sorunun üstesinden gelmek için basit bir uygulama modelinin tasarlanması söz 
konusudur. Bu tasarımdan önce portfolyoda olması gereken hususlar tespit edilmektedir. Bunlar sırasıyla; 
hedefler, bilginin hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi, ayıklanması, kişisel soruların cevaplanması, 
portfolyo’ya hangi çalışmanın neden girdiğini açıklayan “içindekiler” kısmı ve değerlendirme kağıdıdır. Bu 
temel kısımlara bağlı kalarak her öğretmen kendi fikirleri doğrultusunda portfolyo’ya yeni boyutlar ve derinlikler 
verebilmektedir. 

 
Tablo 1-5 arasında kimya eğitimindeki portfolyo uygulamaların örnek olarak Blairsvile lisesi kimya 
öğretmeninin hazırladığı bir portfolyo çalışması verilmektedir (Adamchik, 1996). 

 
Tablo 1’de öğretmen öğrencilerden 9 haftalık bir süre için hedef belirlemelerini ve bu sürenin sonunda hangi 
hedeflere ulaşıldığını kısa bir açıklamayla yazmalarını istemiştir. 
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Tablo 1. 9 Haftalık Hedeflere ait Çalışma Planı 
Hedefler ( 9 hafta için) 
         Adı:..............................             Tarih:............................. 
         Dokuz hafta boyunca aşağıdaki işleri başarmayı planlıyorum. 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
          (Not: Gerekirse ekleme yapılabilir.) 
          Tarih:................ 
          Dokuz hafta boyunca aşağıdakiler hariç hedeflere ulaştım. 
(Kısa olarak nedenini de özetleyin.) 
1. 
2. 
3. 

 
Tablo 2’de öğrencilerin 9 haftalık süre zarfında gösterdikleri gelişim kayıt edilmiştir. Burada öğrencinin bir 
önceki döneme göre nasıl bir ilerleme ve gerileme gösterdiği açıkça izlenebilir. Bunu öğrenci göreceği için 
kendisini nasıl düzelteceği konusunda fikir sahibi olabilir. 

 
Tablo 2. 9 Haftalık Süre İçindeki Gelişimler 

9 Haftalık Gelişim Kaydı 
 Adı:.............................. 

A
k
ti
vi
te
n
i
n 
is
m
i 

ua
nl
ar 

sk
isi 

So
n 
ge
liş
im
i 

 
Tablo 3 öğrencinin kendini değerlendirdiği kısımdır. Burada kendine sorular sorarak sadece bilgi  olarak değil 
aynı zamanda fikir açısından da ne gibi gelişme ve düşüncede olduğunu kontrol etmiş olur. 

 
Tablo 3. Katılımcının Kendini Değerlendirme Formu 

Kendini Değerlendirme  
Adı                        :.......................... 
Çalışmanın Adı     :.......................... 
Çalışmanın Tarihi :........................... 
Notu :........................ Eskisi :.................   % :.......................... 

 Testte hangi genel konular vardı? 
 Test için nasıl bir çalışma yürüttüm? 
 Ne öğrendim? 
 Neleri geliştirmem gerek? 
 Nasıl daha fazla kendimi geliştiririm? 
 Bu performansımdan memnun muyum? 

Not: Öğretmenin görüşleri arka tarafa yazılabilir. 
 

Tablo 4 portfolyo’da bilgi değerlendirilmesinin yapıldığı bölümdür. Ünitenin özeti verilerek öğrenci bilgi 
konusunda da kontrol edilmiş olur. 
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Tablo 4. Portfolyo Bilgi Değerlendirme Formu 
Ünite Özeti 
Adı :............................. 
Ünitenin Numarası :.............................   Başlığı :........................ 

 Aşağıda bu ünitenin içeriği ve benim neler öğrendiğim yer almaktadır: 
 

 Bu ünite kimya öğrencisi olarak kendimi geliştirmeme nasıl yardımcı oldu? 
 

Tablo 5 içinde öğrenci ile yapılan görüşmeler ve öğretmen görüşleri verilerek portfolyonun değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. 

 
Tablo 5. Portfolyo Değerlendirme Formu 

Portfolyo Konuşması Değerlendirmesi Kılavuzu 
Kimya Sınıfları – Blairsvil Sr. High School. 
Öğrenci :................................. Derece :.................................... Tarih 

:.................................. 
Soru 1 : “Portfolyo kullanılarak hedefleri nelere göre belirlediğini ve nasıl 

ulaştığını anlatır mısın?” 
             Öğretmen Görüşleri: 
Soru 2 : “Portfolyonu kullanarak nasıl bir gelişim ve başarı gösterdiğini 

anlatır mısın? 
             Öğretmen Görüşleri : 
 
Soru 3 : Portfolyonu kullanarak kişisel değerlendirmeni dönem boyunca nasıl 

ifade ettiğini anlatır mısın? 
             Öğretmenin Görüşleri: 
Soru 4 : Dönem başında portfolyo çalışması için başarılı ve başarısız olduğun 

iki konu seçmen istenmişti. Dönem sonunda sende bu konularda ilgili ne tür 
değişmeler oldu ? 

         Öğretmen Görüşleri: 
 

Öğretmen temel kısımlara bağlı kalarak kendine göre bir portfolyo modeli oluşturmuştur. Burada öğretmen 
öğrencilerle yapılan görüşmeleri tamamlamakta zorluk çekebilir. 90 öğrenciyle tek tek görüşme yapılması zaman 
açısından sorun oluşturabilmektedir. Ama buna da bir çözüm bulunmuş ve okul içindeki tüm kimya ve fen 
öğretmenleri öğrencileri paylaşmışlardır. Bu şekilde zaman sorununu çözülmüştür. Çalışma kapsamında elde 
edilen sonuçlara göre başarı %60’ın üstündedir. 
 
PROBLEM CÜMLESI 

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda 07 sömestr KİÖ 433 Kimya Eğitimi II ve KİÖ 
429 Kimya Eğitimi Semineri derslerine katılan öğrencilerin yaygın olarak uygulamakta oldukları BDE 
programları kapsamında portfolyo dosyaları hazırlamaları bu konudaki çalışmalara yardımcı olacak mıdır? 

 

Alt Problem 

1. Söz konusu BDE uygulamalarına katılan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları nasıldır? 

2. Sonuç olarak öğrencilerin BDE konusunda hazırlanan portfolyo dosyasını hazırlama başarları ile 
bilgisayara yönelik tutumları arasında bir ilişki var mıdır? 

Sınırlılıklar 

Araştırma Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda Kimya Eğitimi 
İnternet Sınıfı’na devam eden 29 öğrencinin bilgisayar destekli kimya eğitimi konusunda portfolyo dosyası 
hazırlaması ve Selwyn-Bilgisayar Tutum Ölçeğinin uygulanması ile sınırlıdır. 

Sayıltılar 

Öğrenciler bilgisayar tutum ölçeğinin cevaplandırılmasında ve portfolyo dosyasının hazırlanmasında 
gerekli çalışmayı içtenlikle gerçekleştirmişlerdir. KİÖ 433 Kimya Eğitimi II ve KİÖ 429 Kimya Eğitimi 
Semineri II derslerinin ders sorumlusu Prof. Dr. İnci Morgil öğrencilere çalışmanın önemini açıklamıştır. 
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YÖNTEM 
Evren ve Örneklem 

Çalışma kapsamında yürütülen araştırmalar Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda 07 sömestr KİÖ 433 Kimya Eğitimi II ve KİÖ429 Kimya Eğitimi Semineri II derslerine 
katılan 29 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenci sayısı az olduğundan kontrol ve deney grubu ve kız- erkek ayrımı 
yapılamamıştır. Araştırmanın örneklemini 29 kişi oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırma konusunda değerlendirilen veriler tutum ölçeği uygulayarak ve portfolyo dosyası hazırlatılarak 
toplanmıştır. 

 
Tutum Ölçeği Uygulamaları 

Öğrencilerin bilgisayar destekli kimya eğitimine karşı tutumlarının ölçülmesi amacıyla N. Selwyn 
tarafından geliştirilen 21 soruluk “Bilgisayar tutum ölçeği” 32 öğrenciye uygulanmıştır (Selwyn, 1997). Bu 
ölçekte öğrencilerin tutumları ölçülürken, sorular hazırlanırken, öğrencilerin bilgisayar ile ilgili algılamaları, 
bilgisayar ile ilgili bilgileri, bilgisayar ile ilgili davranışları ve bilgisayar kullanırken zorlanıp zorlanmadıkları 
olmak üzere 4 yapı üzerinde durulmuştur. Soruların seçiminde ilk olarak 49 maddelik bir test, pilot çalışma 
olarak 16-19 yaşlarında 266 öğrenciye uygulanmıştır, madde analizlerinde kullanılan faktör analizleri sonucunda 
49 madde 21’e indirilmiştir. Ölçek likert türü bir ölçek olup, maddelerin derecelendirilmesi 5’li derecelendirme 
sistemine göre yapılmıştır (kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle 
katılmıyorum). Ayrıca, ölçek 11 olumlu, 10 olumsuz madde içermektedir. Olumlu cümleler için verilen cevaplar 
tamamen katılıyorum=5, kısmen katılıyorum=4, kararsızım=3, katılmıyorum=2, kesinlikle katılmıyorum=1 
şeklinde puanlanırken, olumsuz cümleler tamamen katılıyorum=1, kısmen katılıyorum=2, kararsızım=3, 
katılmıyorum=4, kesinlikle katılmıyorum=5 olarak puanlanmıştır. Çalışmada kullanılan tutum ölçeği ile elde 
edilebilecek en yüksek toplam puan 105, “kararsızım” seçeneği işaretlenerek elde edilebilecek puan ise 63’tür. 
Kullanılan ölçeğin iç geçerliği Cronbach α sabiti ile hesaplanmış ve tüm test için iç geçerlik yüksek 
bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği, örnekleme aynı test 2 haftalık periyotla uygulanarak saptanmış ve 
yapılan değerlendirmeler sonucu Pearson test-tekrar test sabiti r=0,93 (p<0,001) ile testin güvenirliği yüksek 
bulunmuştur, testin geçerliği yapılan hesaplamalar sonucu Sperman korelasyonu ile r=0,74 (p<0,001)olduğu 
literatürde ifade edilmiştir. 
 
Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili portfolyo dosyasının hazırlanması 

29 öğrencinin; bilgisayar destekli kimya eğitimi için hazırladıkları portfolyo dosyalarında bulunan ve 
değerlendirmeye alınan bölümler tablo 6’da gösterilmektedir. Portfolyo çalışma dosyasının birinci bölümü 
konuyla ilgili hedeflerin belirlendiği kısımdır. Konuyla ilgili toplanan bilgi ve materyallerin değerlendirildiği 
kısım ise ikinci bölümdür. Üçüncü bölüm, portfolyo ile ilgili 12 kişisel sorunun yer aldığı kısımdır. Bu sorular 
öğrencinin portfolyo çalışma dosyasını hazırlarken kendi düşünce ve yorumlarını konuya katmaları için 
hazırlanmıştır. Dördüncü bölümü, portfolyo dosyasının içinde yer alan ve bu çalışmaların portfolyo dosyalarına 
neden konduğunu ortaya çıkarmak için hazırlanan “Portfolyonun İçindekiler” kısmı oluşturmaktadır. Burada 
öğrencinin bilgileri ne derece hedefe uygun ve anlamlı bir şekilde topladığının gözlenmesi hedef alınmıştır. 
Beşinci bölüm ise, portfolyo  değerlendirme kağıdının bulunduğu kısımdır. Öğrenciler tarafından hazırlanmış 
portfolyo  dosyalarının hangi başlıklara göre değerlendirildikleri bu kısımda gösterilmektedir. Değerlendirme 
kriterleri belirlenip, buna göre öğrenci dosyalarının incelenmesi ilke edinilmiş ayrıca  bu kısımda özet ve 
düşünceler de yer almıştır. Dosyanın son kısmına öğrencilerin topladıkları materyallere örnek ve delil teşkil 
etmesi bakımından, bu toplanan materyallerden birkaçı eklenmiştir. Sonuç olarak çalışmaya katılan öğrenciler: 

• Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili hedefleri içeren, 
• Topladıkları bilgileri değerlendiren, 
• Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili portfolyoyu içeren, 
• Çalışmanın tüm bölümlerini eksiksiz hazırladıkları, 
• Örnek kaynak ve kaynak listesi içeren portfolyo dosyasını teslim etmişlerdir. 
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Tablo 6. Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Portfolyo Dosyası 

Bölüm 1: Bilgisayar destekli kimya eğitimi portfolyo dosayı hedeflerin saptanması 

Bölüm 2: Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

• Belirlenen hedeflerin soru haline getirilerek cevaplanması 
• Bulunan bilgilerin harmanlanarak özetlenmesi 

Bölüm 3: Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi ile ilgili Kişisel Değerlendirme 

Öğrencinin Adı ve Soyadı:  

Hazırlama Tarihi: 

• Neden Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi ile ilgili bir araştırma yaptım? 
• Bu çalışma ile neler öğrendim? 
• Bu çalışmayı hazırlarken hangi adımları hangi sırayla attım? 
• Bu çalışmanın yapılmasında ki amaç neydi? 
• Çalışma esnasında en fazla dikkatimi çeken konu ne oldu? 
• Bu çalışmayı tamamladıktan sonra hangi becerileri edindim? 
• Bu çalışma daha başka nasıl geliştirilebilir? 
• Bu çalışmanın başında konulara hedeflere ulaştım/ulaşamadım,çünkü... 
• Bu çalışmanın hangi kısımları zorlayıcı idi? 
• Hangi sorulara cevap bulunamadı? 
• Bu çalışma benim için önemli/önemsiz çünkü... 
Bu çalışmayı bir daha yaparsam, şu konulara dikkat ederim; 

Bölüm 4: Portfolyonun İçindekiler 

Öğrencinin Adı Soyadı:   

Hazırlama Tarihi: 

Benim Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi konulu Portfoliomun İçindekiler: 

Çalışmalarım:          
Niçin onları çalışma dosyamda bulunduruyorum? 
1, 2, 3, 4, 5 başlıkları altında yanıtlar toplanmıştır 

Bölüm 5: Portfolio Değerlendirme Kağıdı 

Gelişim Alanları      Nasıl bir gelişim gösterdi sorusunun yanıtları 

ÖZET:---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DÜŞÜNCELER:--------------------------------------------------------------------------- 
 
SONUÇLAR 

Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili öğrenci portfolyo dosyalarının değerlendirilmesi (örnek çalışma) 

Bölüm 1: Hedefler 

• Bilgisayar destekli kimya eğitiminin uygulama amaçlarının tespiti 
• Bu çalışmada atılan adımların belirlenmesi ve sıralaması 
• Bu çalışmanın klasik yöntemlerden farkının işaret edilmesi 
• Bilgisayar destekli eğitim ve internetin avantaj ve dezavantajlarının gösterilmesi 
• Bu çalışmada öğretmen ve öğrenciye düşen görevlerin ifade edilmesi 
• Bu çalışmada kimya eğitiminde sağlayacağı faydaların vurgulanması 
• Bilgisayar destekli eğitimle ilgili yapılan örnek çalışmanın incelenmesi 
• Bilgisayar destekli eğitimle ilgili internette ulaşılabilecek bilgi kaynaklarının araştırılması 
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Bölüm 2: Bilgilerin değerlendirilmesi 

1) Bilgisayar destekli kimya uygulamasındaki amaçlar nelerdir? 

• Öğrenciye yeni kavramlar ve beceriler kazandırmak 
• Bu kavramlarla ilgili uygulamalar yaparak konunun pekiştirilmesini sağlamak 
• Öğrenciye problem çözme becerisini kazandırmak 
• Benzeşim yoluyla deney yapmak 
• Öğretim eksikliklerini gidermek 
• Mantıksal düşünme becerisinin kimya başarısına katkısını incelemek 
• Öğrencinin üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştirmek 
• Öğrencinin bu çalışmaya ilgilisini ve buna bağlı olarak güdüsünü belirlemek 

2) Bu çalışmada hangi adımlar hangi sırayla atılmıştır. 

• Donanım ve yazılım seçimi 
• Ön planlama 
• Öğretim tasarımı 
• Gözden geçirme 
• Ekran düzenleme 
• Programlama ve kodlama 
• Deneme ve değerlendirme 
• Dokümantasyon 

3) Bu çalışmanın klasik yöntemlerden farkları nedir? 

• Klasik yöntemlerle açıklanması zor olan konular ve kavramlar bilgisayar animasyonlarıyla anlaşılabilir 
hale getirilebilir. 

• Klasik yöntemlerle anlatılan ancak somutlaştırılamayan bilgiler üç boyutlu olarak öğrenciye gösterilip 
öğretilebilir. 

• Klasik yöntemlerle anlatılan, imkanlar gereği laboratuarda uygulanamayan deneyler animasyonlarla 
görsel olarak anlatılabilir. 

• Klasik yöntemlerdeki gibi ya öğrenci yada öğretmenin aktifliği söz konusu değildir. Bu çalışmada 
bireysel olarak hem öğrenci hem de öğretmen aktiftir. 

• Klasik yöntemlere göre ilgi ve motivasyon daha fazladır. 
• Klasik yöntemlere göre hızlı öğrenme ve kalıcı bilgi daha fazladır. 

4) Bilgisayar destekli eğitim ve internetin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

Avantajları: 

• Bilgisayar destekli kimya eğitimi teke tek öğretim olanağı sağlar. Bilgisayar destekli kimya eğitiminde 
öğrencinin sorulara verdiği yanlış cevaplar arkadaşları ve öğretmeni tarafından gözlenemez. İhtiyaç 
duyduğu kadar konuyu tekrarlayabilir. Dolayısıyla öğretmeninden ve arkadaşlarından gelebilecek 
olumsuz sosyal etkiyi aza indirger. 

• Bilgisayar, öğrenme hızı, kapasitesi, gereksinimi ve stilleri farklı öğrencilere uygun öğrenme 
gerçekleştirebilir. 

• Ses, farlı karakterler, yanıp sönme, renk, canlandırma, benzetim gibi dikkat çekici özelliklerle bilgiyi 
öğrenciye sunar. 

• Bilgisayar destekli kimya eğitiminde öğrencinin aktif kalımı olduğu için etkileşimli bir şekilde en iyi 
olmayı sağlar. 

• Bilgisayar, öğrenciye ilişkin kayıtları sakladığı için öğrencinin değerlendirilmesinde etkilidir. 
• Öğretmenin kalite standartlarının artmasını ve gelişmesini sağlar. 
• İnternetle öğretilmesi amaçlanan konuyla ilgili her türlü sınırsız bilgiye ulaşılabilir. Bilgilerin 

bulunmasında zaman kaybı olmaz. 
Dezavantajlar: 

Bilgisayarın sınırlılıkları; teknolojik özellikleri, uygulama koşulları, izlenen yaklaşıma göre 3 faktöre 
bağlıdır. 

• Bilgisayar kendisine verilen komutların sınırlı türdeki formlardan birisinde olması beklenir. Bu yüzden 
bilinen her türlü iletişim sembolünü algılayamaz. 

• Öğretmen, ilk defa karşılaştığı durumlara kendi çapında uyum gösterip öğrenciye yardımı olabilir. 
Ancak bilgisayarın uyumu mantıksal işlem biriminin ve kullanılan yazılımın kurgusuna bağlıdır. Bu 
yüzden bilgisayarın uyum yeteneği fazla değildir.  
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• Basit bir bilgisayar sistemi doğal ses ve görüntü veremez. 
• Öğretim maliyetini yükseltebilir. 
• İstenildiği zaman internetle bağlantı yapılabilir. 

5) Bu çalışmada öğretmen ve öğrenciye düşen görevler nelerdir? 

Öğretmene düşen görevler: 

• Günlük dersi işleyişi sırasında bilgisayarın ne zaman kullanacağına karar vermeli 
• Öğrenciye kullanacağı donanım ve yazılım için bilgi vermeli ve bu yeni düzene alışmaların sağlamalı 
• Öğretmen klasik sınıf ortamından farklı bir ortamda olduğunu bilmeli ve sınıf içi denetimde farklı 

yöntemler uygulamalı 
• Bilgisayar kullanımı sırasında öğrencinin yapmaması gereken davranışları açık ve net bir şekilde ortaya 

koymalı, böylece bilgisayarın bir oyuncak değil bir eğitim aracı olduğunu kavramalarını sağlamalı 
• Sınıfı etkin bir şekilde yönetebilmek için sabırlı ve esnek bir tavır takınarak sınıf yönetimine hakim 

olmalı 
• Sınıfta işlediği konuya uygun sınıf müfredatına uygun hazırlanmış deney oyunlarla zenginleştirilmiş 

yazılımlar seçmeli  
• Bilgiyi aktarmamalı, öğrenciyi bilgiye yönlendirmeli 
• Öğrencilerin çalışırken bir birinden fikir almalarını, gurup çalışması yapmalarını sağlamalı 
• Öğrenciye rehberlik etmeli ve yönlendirmeli 
• Çalışma boyunca kayıt tutmalı, çalışma sonunda ise ölçme ve değerlendirme yapmalı 

Öğrenciye düşen görevler: 

• Çalışma boyunca öğretmenin verdiği komutlara uymalı ve bunların dışına çıkmamalıdır. 
• Çalışma boyunca not tutmalıdır. 
• Hata kaynaklarını belirlemeli ve eksiklerini gidermeye çalışmalıdır. 
• Verilen örneğe göre farklı kaynaklar sağlamalıdır. 

6) Bu çalışmanın hangi kısmı öğrenciyi zorlayabilir? 

• Bu çalışmada seçilen konunun sınıf düzeyine uygun olması gerekir. Güç ve seviyenin üstünde olan 
konular ne motivasyon gücüne sahiptir nede öğretim verimini ölçebilecek niteliktedir. Kolay konular ise 
öğrencinin ilgisini sağlayamadığı gibi, öğrencinin değerlendirmesine de yardımcı olmaz. Bu nedenle 
seviye iyi ayarlanmalı, seçilen konu öğrenciyi zorlamamalıdır. 

• Bu çalışmanın, müfredat programına uygun konularla yapılması öğrencinin konuya olan ilgisini 
arttıracak, güdülenecek dolayısıyla da başarı artacaktır. Konunun müfredat programı dışında seçilmesi 
durumunda öğrenci kendini konudan sorunlu hissetmeyecek, konuya ilgili azalacak ve başarıda 
düşecektir. 

• Bu çalışmayı yapan kişi tarafından, öğrencinin daha önceki bilgileriyle bu çalışmaya öğrendiği 
bilgilerin kıyaslanması ve değerlendirilmesi, daha sonrada sonuçların öğrenciye bildirilmesi gereklidir. 
Aksi takdirde öğrenci hatalarını belirlemek, düzeltmek ve eksiklerini tamamlamakta zorlanabilir. 

• Bu çalışmayla bilgilerin, öğrenciye mekanik olarak akması, öğrencinin konuyu anlaması zorlaşabilir. 
Bu yüzden, çalışmayı yapan kişi, çalışmaya aktif olarak katılmalı ve öğrenciye gerekli açıklamaları 
yapmalı onları yönlendirmelidir. 

• Bu çalışmayla konunun deneysel ve teorik kısmı anlatılabilir. Ancak konuyla ilgili matematiksel kısmın 
bu yolla anlatılması güç olacağından, çalışmayı yapan kişi tarafından çözülecek problemlerle 
matematiksel kısım tamamlanmalı ve pekiştirilmelidir. Böylece öğrencinin matematiksel kısmında 
zorlanması engellenmiş olur. 

7) Bu çalışmanın kimya eğitiminde sağlayacağı faydalar nelerdir? 

• Bu çalışmayla molekül geometrilerinin gösterilmesi üç boyutlu düşünmeyi geliştirir. 
• Gösterilen renkli animasyonlarla kimya dersine karşı ön yargısı olan öğrencilerin düşünceleri 

değiştirilebilir. 
• Laboratuarda yapılamayan deneyler bilgisayarda gösterilerek bazı  konulardaki eksiklikler giderilebilir. 
• Yapılan çalışmalarda kavram yanılgısının çok olabileceği konular (örneğin; Redoks) seçilirse kavram 

yanılgıları ortadan kalkar. 
 

Bölüm 3: Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili kişisel değerlendirme 

• Neden bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili bir çalışma yaptım? 
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Bilgisayar destekli kimya eğitiminin eğitimdeki rolünü belirlemek, klasik yöntemlerden farkını ortaya 
koymak, eğitimde en etkili metodu belirlemek, eğitimdeki eksikliklerin giderilmesinin yollarını araştırmak 
için böyle bir çalışma yaptım. 

• Bu çalışma ile neler öğrendim? 
Bilgisayar destekli kimya eğitiminin öğrenmeye katkıda bulunduğu, başarının artması için böyle bir 
çalışmanın imkanlar elverdiği sürece yapılması gerektiğini, animasyonların ve renkli gösterilerin bu 
başarının artmasında ne kadar etkili olduğunu öğrendim. 

• Bu çalışmayı hazırlarken hangi adımları hangi sırayla attım? 
Öncelikle konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Bu konuyla ilgili yapılan örnek bir çalışmayı inceledim. Buna 
göre hedeflerimi belirledim. Hedeflerimi önem sırasına göre numaralandırdım. Belirlediğim hedefleri soru 
haline getirerek cevaplarımı hazırladım. Araştırma sonucunda edindiğim bilgileri özetledim. 

• Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç neydi? 
Yeni kavramlar ve beceriler kazanmanın yollarını öğrenmek, öğretim eksikliklerini gidermenin yollarını 
aramak, mantıksal düşünme yeteneğinin kimya başarısına katkısını incelemek, konuya olan ilginin nasıl 
değiştiğini gözlemlemek. 

• Bu çalışma sırasında en fazla dikkatimi çeken konu ne oldu? 
Bu sistemle ilgili yapılan örnek çalışmada deney grubu ve kontrol grubu arasındaki başarı ve ilginin deney 
grubunda fazla olduğu ortaya çıkmış. Ancak aynı uygulama kontrol grubuna yapılmamış. O halde kontrol 
grubunun eksiği nasıl giderilecek?  

• Bu çalışmayı tamamladıktan sonra hangi becerileri edindim? 
Bu çalışma tamamlandığında amaç olarak belirlenen maddelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol 
ederek edindiğim tecrübeleri belirledim. Sonuç olarak; yeni kavram ve becerileri kazandım, eksiklerimi 
gidermeyi öğrendim, mantıksal düşünme yeteneği kazandım, üç boyutlu düşünmeyi öğrendim. 

• Bu çalışma daha başka nasıl geliştirilebilir? 
Bu sistemle konunun deneysel ve teorik kısmının anlatıldığı düşünülürse matematiksel kısmında 
anlatılabilmesi için bir program hazırlanmalıdır. Bunun dışında yaptığım araştırmalar sonunda elde ettiğim 
bilgilere göre ve bize uygulanan çalışmaya göre geliştirilen sistemin yeterli olduğu ortadadır. 

• Bu çalışmanın başında belirlenen hedeflere ulaşabildim mi? 
Bu sistemle yapılan örnek çalışmayı incelediğimde ve bize uygulanan çalışmayı düşündüğümde belirlediğim 
hedeflere ulaşabildim. 

• Bu çalışmanın hangi kısımları zorlayıcıydı? 
Konunun deneysel ve teorik kısmı anlatılıp, matematiksel kısmı anlatılamadığından konuyla ilgili 
problemlerin çözülmesi zorlayıcıydı. 

• Hangi sorulara cevap bulunamadı? 
- Bu çalışma her öğrencinin dikkatini çekiyor mu? 
- Bu çalışma tüm öğrenciler üzerinde istenilen sonucu veriyor mu?  
- Eğer vermiyorsa nedenleri ne olabilir? 
- Tüm okullarda ve tüm konularda bu çalışma uygulanabilir mi? 
- Elektrik kesintisi, internet bağlantısının kopması yada bağlantının kurulamaması durumunda 

yapılması gereken nedir? 
• Bu çalışmanın benim için önemi nedir? 
Bu çalışma benim için önemlidir. Çünkü konuların görsel olarak açıklanması, eğitimde teknolojinin 
kullanılması, bireysel çalışma fırsatının verilmesi, multimedyadan faydalanabilmem, klasik yöntemlerden 
uzaklaşmam motivasyonumu önemli ölçüde arttırdı. 

• Bu çalışmayı bir daha yaparsam hangi konulara dikkat ederim? 
Yaptığım araştırmalar sonunda bu sistemin son derece dikkatli ve titiz hazırlandığını gördüm. 

 

Bölüm 4: Öğrenci tarafından hazırlanan bilgisayar destekli kimya eğitimi portfolyonun içindekiler 

Çalışmalarım Niçin çalışma dosyamda bulunduruyorum? 

Kaynak araştırdım Bulduğum kaynakların ilerde bana yardımcı olacağına inanıyorum. 

Hedef belirledim Belirlediğim hedeflerin eğitime katkılarını kullanabileceğimi düşünüyorum 
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Bilgileri değerlendirdim Edindiğim bilgileri değerlendirerek belirlediğim hedeflere ulaştığımı kontrol 
etmek için. 

 

Bölüm 5: Portfolyo değerlendirme kağıdı 

Gelişim alanları Nasıl bir gelişim gösterdi 

Bilimsel kavramlar Kavram yanılgısı ortadan kalktı. 

Bilimsel süreç ve kritik düşünme becerileri Düşünme becerileri gelişti ve hızlandı. 

Bilimsel muhakeme beceriler  Eski bilgilerle yeni bilgileri karşılaştırma becerisi kazanıldı. 

Bireysel yada grupla çalışma becerisi Bireysel çalışmada öz güven gelişti grup çalışmalarında fikir 
alışverişi yapabilme yeteneği gelişti. 

Organizasyon Yapılan bir çalışmada atılan adımları belirleme ve 
düzenleme yeteneği gelişti. 

Kişisel değerlendirme Yapılan çalışma ile ilgili araştırma yapma ve yapılan 
araştırmanın değerlendirilmesinin yapılması öğrenildi. 

 

Portfolyo çalışmalarına paralel olarak öğrencilerin bilgisayar destekli kimya eğitimine karşı tutumlarının 
ölçülmesi amacıyla N. Selwyn tarafından geliştirilen 21 soruluk “Bilgisayar tutum ölçeği” aynı 29 öğrenciye 
uygulanmıştır (Selwyn, 1997). Öğrencilerin bilgisayar destekli kimya eğitimi konusunda hazırladıkları portfolyo 
dosyaları bilgisayara karşı tutum ölçeği ile birlikte değerlendirilmiştir. Sonuçlar tablo 7’de gösterilmektedir. 
Değerlendirmelerde öğrenciler 1-29 olarak numara verilerek sıralanmışlardır. 

Tablo 7: Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Portfolyo Çalışma Dosyalarının ve Bilgisayar Karşı Tutumlarının 
Değerlendirilmesi 
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Portfolyo dosyası içinde; A: Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili hedefler, B: Bilginin değerlendirilmesi, 
C: Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili portfolyo, D: Bilgisayar destekli kimya eğitimi portfolyonun, 
içindekiler, E: Örnek kaynak bulunması  
 
Bilgisayar destekli kimya eğitimi ile ilgili tutum ölçeği sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin %90’ın bilgisayar 
destekli kimya eğitimine karşı pozitif bir tutum içinde oldukları gözlenmektedir (Oskay, 2003). Bilgisayar 
destekli eğitime yönelik tutumların yüksek olması bu konunun portfolyo çalışması için uygun olabileceği fikrini 
vermiştir. Çalışmaya başlarken öğrencilere portfolyo konusunda bilgi verilmiş ve bu konuda dikkat edecekleri 
hususlar belirtilmiştir. Konu seçiminden sonra öğrencilere çalışmayla ilgili altı hafta süre tanınmış ve 
anlamadıkları veya kontrol ettirmek istedikleri bir kısım olursa yardımcı olunacağı söylenmiştir. Yardım 
istemiyle gelen öğrencilerin soruları doğrudan cevaplandırılmamıştır; bunun yerine hatalı veya eksik olan 
yerlerle ilgili dikkat çekici soru sorulmuş veya yol gösterilmiştir. Süre bitiminde öğrenciler dosyalarını teslim 
etmişlerdir.  
 
TARTIŞMA  

Öğrencilerin bilgisayar destekli kimya eğitimi konusunda hazırladıkları portfolyo çalışma dosyalarının ve 
bilgisayara karşı tutumlarının karşılaştırılmalarında ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde tartışılabilir. Tablo 7’de 
görüldüğü gibi portfolyo çalışma dosyasını eksiksiz ve başarıyla bitiren öğrenci sayısı 17 dir. Eksikleri olan 
öğrenci sayısı ise 12’dir. Buradaki sonuca dayanarak öğrencilerin %59’unun portfolyoyu anlama ve uygulama 
konusunda zorluk çekmediği ortaya çıkmaktadır. Başarılı olan öğrenciler hedeflerini belirlemiş ve topladıkları 
bilgileri hedefleri doğrultusunda yapılandırmışlardır. Bu yapının sağlamlığı dosyanın başındaki hedef ve 
bilgilerden anlaşılmaktadır. Bilgiler gayet düzenli ve birbirleriyle bağlantılı olarak verilmiştir. Öğrenciler 
hedefleri doğrultusunda gereksiz bilgileri elemişlerdir. Kendini değerlendirme kısmında, sormuş olduğu soruları 
cevaplamış ve bu şekilde dosyayı hazırlarken neler öğrendiğini, neyi ne amaçla yaptığını, en fazla dikkatini 
çeken konuyu, hangi becerileri edindiğini ve benzer sorulara uygun cevapları bulmuşlardır. Böylece öğrenciler 
hem düşüncelerini hem de bilgilerini kontrol etme imkanını bulmuşlardır. Öğrenciler portfolyonun içindekiler 
bölümünde dosyalarına neyi ve niçin koyduklarını yazarken; ezbere değil düşünerek ve bilinçli olarak bu 
dosyayı hazırladıklarını ortaya koymuşlardır. En sonunda ise dosyalarına örnek teşkil etmesi bakımından 
araştırıp buldukları kaynaklardan bazılarını eklemişlerdir. Portfolyo değerlendirme kağıdı öğrencinin gösterdiği 
gelişime ışık tutmaktadır. Bilimsel kavramlar konusunda kendilerini geliştirdikleri ve kavram yanılgılarını 
azalttıkları gözlenmektedir. Çalışmanın başlangıcında saptanan ve zorluk çekilen bilimsel süreç ve kritik 
düşünme becerileri de gelişmiştir. Elde ettikleri bilgilerden hangilerinin gerekli, hangilerinin gereksiz olduğunu 
araştırmak; bilimsel muhakeme becerilerini ilerletmiştir. Bireysel çalışırken öz güvenleri gelişmiş, grupla 
çalıştıklarında ise fikir  alış verişi yapabilmeyi ve tartışarak doğruya ulaşmayı öğrenmişlerdir. Çalışmalarda 
atılan adımların sırası, buldukları bilgileri düzenleme, neyi ne zaman yapacaklarını tespit etme, organizasyon 
konusunda ilerleme göstermelerine yardımcı olmuştur. Kişisel değerlendirmede ise kendileri hakkında belki de 
farkında olmadıkları, bilgileri konusundaki başarı ve başarısızlıkları ortaya çıkmıştır. Değerlendirmeye alınan 
ikinci grubumuz ise portfolyo dosyalarında eksiklik görülen öğrencilerdir. Özellikle “Portfolyonun İçindekiler” 
bölümü başaramayanlar olduğu göze çarpmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin edindikleri bilgiyi ne derece bilinçli 
ve anlayarak toplama konusundaki tereddütleri olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerden bazıları konuyu 
anlamadıklarını ve bazıları da gerekli olmadığını düşündüklerini  söylemişlerdir. Bu gruptaki 3. ve 4. bölümü 
yapmayan öğrenciler portfolyoyu bir bilgi dosyası gibi düşünmüşlerdir. Bu da portfolyoda gerçekleştirmek 
istenenin tam olarak anlaşılmadığı göstermektedir. Adı geçen öğrenciler yapmış oldukları çalışmayı neden, nasıl 
ve niçin yaptıklarını anlamamışlardır. Portfolyo dosyası hazırlaması zor olmayan ve her türlü ifadesi öğrenciye 
bırakılmış bir çalışmadır. Öğrenci kendi seviyesine, fikirlerine ve kapasitesine uygun bir şekilde sonuca 
ulaşmaktadır. Öğretmenin yol gösterici olduğu çalışmaya aktif bir etkisi yoktur. Bu nedenle de öğrencinin başarı 
veya başarısızlığı büyük oranda kendisine bağlıdır. Çalışma sonunda saptanan sonuçları öğrencilerle 
gerçekleştirdiğimiz tartışmada; öğrencilerin %80’i bu konuda olumlu görüş bildirmişlerdir; %6’sı yorumsuz 
kalırken %14’ü bu çalışmanın fazla zaman aldığını ve bazı konularda kullanılamayacağını belirtmişlerdir. 
Portfolyo değerlendirmelerinde tam başarılı olamayan öğrenciler bilgisayara karşı tutum ölçmelerinde bilgisayar 
teknolojisini anlamada (2, 12, 20 ve 23 no’lu sorular) zorluk çeken öğrencilerdir. 
 
Sonuç olarak öğrencilerin bilgisayar destekli kimya eğitimi konusunda portfolyo dosyaları hazırlamaları 
öğrencilerin değinilen konuya ait eğilimlerinin saptanması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bilgisayar 
destekli kimya eğitimi uygulamalarının geleneksel yöntemler karşısında öğrenci başarısını ne derece etkilediğini 
araştıran çalışmalarda; öğrencilerin paralel olarak bilgisayar destekli eğitim konusunda portfolyo dosyaları 
hazırlamaları ve bu dosyaların da değerlendirmeye alınması yerinde olacaktır.    
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BİLİŞSEL ESNEKLİK HİPER METİNLERİ VE HİPER ORTAMLARI 
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Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü., Ankara. 

 
ÖZET 

Bilişsel Esneklik kuramı, içeriğin aşırı basitleştirilmesi, ileri düzeyde bilgi ediniminde ve bu bilgilerin 
yeni durumlara transferinde başarısız olunması gibi sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
kuramın uygulama alanına taşınmasında, hiper metin ve hiper ortamlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, bu ortamların bir çok avantaj sağladığını göstermektedir. Bu yazıda, Bilişsel Esneklik kuramının 
önerileri ve hiper metin ve hiper ortama dayalı uygulamaları tanıtılmaktadır.  
 
Anahtar Sözcükler: Bilişsel Esneklik kuramı, hiper metin, hiper ortam 

 
ABSTRACT 

Cognitive Flexibility Theory tries to solve problems such as oversimplifying the content, failure of 
advanced knowledge acquisition and also failure of applying this knowledge to new cases. Hypertext and 
hypermedia are widely used to transfer this theory to practice. Researches show that hypertext and hypermedia 
have lots of advantages. This paper will explain the basic principles and practices on hypertext and hypermedia 
of Cognitive Flexibility Theory.  

 
Keywords: Cognitive flexibility theory, hypertext, hypermedia 
 
GİRİŞ 

Bu makalede, Bilişsel Esneklik (Cognitive Flexibility) kuramının özellikleri, kuramın hiper metin 
(hypertext) ve hiper ortamlara2 (hypermedia) dayalı uygulamaları ve bunların sonuçları tartışılmaktadır. 
Öncelikle kuramın dayanak noktası olarak aldığı yapıcı yaklaşımın özelliklerinden kısaca bahsetmekte fayda 
vardır. Yapıcı yaklaşıma göre öğrenme, öğrencilerin kendi deneyimleri, zihinsel yapıları ve inançlarına bağlı 
olarak bilgiyi yapılandırma sürecidir (Jonassen, 1994). Bu süreçte öğretmen, antrenör (coach) görevini 
üstlenerek öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarında, gerçek hayata dayalı öğrenme görevleri ile öğrencilerin hem 
kendisi hem de diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olan kişidir (Deryakulu, 2001; Dunn, 
1994). Bu şekilde öğrenci tüm öğrenme süreci boyunca edilgen yerine etkin olmakta ve kendi öğrenmesinin 
sorumluluğunu almaktadır (Deryakulu, 2001). Belirtilen bu öğretmen ve öğrenci rollerini sağlayan yapıcı 
öğrenme ortamlarının, çoklu bakış açılarını, gerçek hayata dayalı örnek olay temelli öğrenmeyi sağlaması 
gerekmektedir (Duffy ve Jonassen, 1992). Bu öğrenme ortamlarının düzenlenebileceği, yapıcı yaklaşımı temel 
alan farklı kuramlar ve uygulamalar olmakla beraber Bilişsel Esneklik kuramı, gelişen teknolojinin 
olanaklarından yararlanarak, iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında (ill-structured knowledge domain) ileri 
seviyede bilgi edinimini (advanced knowledge acqusition) sağlama yolu ile öğrencilerin uzman seviyesine 
çıkarılması amacıyla ortaya atılmıştır. Bu kuramın özellikleri ayrıntılarıyla aşağıda açıklanmaktadır. 
 
BİLİŞSEL ESNEKLİK KURAMI 

Bilişsel Esneklik Kuramı, Piaget’in Genetik Epistemoloji kuramının bilişsel gelişim kavramından yola 
çıkarak Ausubel’in Anlamlı Öğrenme kuramının, önceki ve yeni bilgiler arasında ilişki kurulması kavramlarını 
merkez alır. Ayrıca Salomon’un ortam ve öğrenme etkileşimi ile ilgili düşüncelerini ve Bruner’in bilişsel 
gelişim, buluş yoluyla öğrenme ve problem temelli öğrenme ile ilgili çalışmalarını temel alır (Kearsley, 2000; 
Willet, 2001).  

 
Bilişsel Esneklik kuramı, iyi yapılandırılmamış bilgi alanları için tasarlanmıştır. İyi yapılandırılmamış bilgi 
alanlarının iki temel özelliği bulunmaktadır: (1) bilginin uygulanması gereken durumların karmaşık olması ve bir 
çok, geniş kavramsal yapıların eşzamanlı etkileşimlerini gerektirmesi ve (2) bu durumların benzerlikleri olsa bile 
birbirlerinden farklı, kısacası düzensiz olmalarıdır. Bu bilgi alanlarına örnek olarak tıp, tarih ve edebiyat 
verilebilir. Bunlardan tıp alanı ele alındığında; bir doktorun hastasına teşhis koyabilmesi için, sadece kendi 
branşını bilmesinin yeterli olmadığı bir gerçektir. Bununla birlikte diğer branşlar hakkında bilgi sahibi olması ve 
bu alanların birbirileri ile olan karmaşık ilişkilerini bilmesi gerekir. Bir doktor, her hastaya özgü belirtileri tespit 
eder ve o hastaya özgü teşhis yöntemlerini belirler. Görüldüğü gibi tıp alanı; farklı kavramların bir arada 
kullanılması ve örnek olaylarının düzensizlik içermesi nedeni ile iyi yapılandırılmamış bir bilgi alanıdır. İyi 

                                                 
2 Hiper metin (Hypertext) ve Hiper ortam (Hypermedia) kavramlarının çevirisi için Türk Dil Kurumu’nun 
(http://www.tdk.gov.tr/bilterim/h_bt_05.htm) sayfasına bakınız. 
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yapılandırılmış bilgi alanlarına (well-structured knowledge domain) örnek olarak ise mühendislik ve matematik 
verilebilir (Spiro, Feltovich, Jacobson ve Coulson, 1992).  

 
Spiro ve arkadaşların iyi yapılandırılmış/yapılandırılmamış bilgi alanları için belirtikleri bu iki temel özellik 
dışında şu özellikler de verilebilir; iyi yapılandırılmış bilgi alanlarında bir problemin çözümüne belirlenmiş 
adımlar kullanılarak ulaşılır, kısacası bir algortima kullanılır ve her bir problemin bir tek sonucu vardır. Örneğin 
fizik ve matematik gibi iyi yapılandırılmış bilgi alanlarında benzer problemlere aynı adımlar veya algoritmalar 
kullanılarak benzer sonuçlara ulaşılır. Fakat iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında öğrencilere verilen bir 
problem ise bireyin daha esnek düşünmesini gerektirir ve sonuca bir algoritma kullanılarak ulaşılamaz bunun 
yerine sonuca ulaşmak için yapılması gereken işlemler keşfedilir ve bir problemin birden çok sonucu vardır. İyi 
yapılandırılmış bilgi alanları için tasarlanan materyal bir hiyerarşik düzen içerisinde olmakta; öğrencilerin bilgi 
ve becerilerini adım adım geliştirmelerini sağlamakta ve kolaydan zora doğru verilen görevler ile öğrenme 
organize edilmektedir. Öğrencinin her görev sonucunda ulaşacağı bilgi ve beceriler önceden belirlenmiştir. İyi 
yapılandırılmamış bilgi alanları için tasarlanan bir materyalin ise kesin bir hiyerarşik düzeni yoktur. Materyal ile 
çalışma sonucu öğrenciler, bilgi ve becerilere farklı yollardan ulaşarak farklı bilgi ve beceriler edinebilirler.  

 
Bu kuramının ‘bilişsel’ kısmı, bilginin edinilmesi sırasında önceki bilgilerin bellekten çağrılması ile kendi içinde 
yapılandırılması, ‘esneklik’ kısmı ise öğrencilerin bu bilgiyi, farklı durumlarda esnek olarak kullanabilmelerini 
ifade etmektedir (Spiro vd., 1992). Spiro ve arkadaşları (1992), öğrencilerin “bilişsel esnekliği” kazanmaları 
gerektiğini düşünmektedirler. Bu durumda birey, bilgisi ve bilişini durumdan bağımsız olarak esnek yapabilmeli 
ve bu bilgiyi verilen içeriğe göre farklı yollardan transfer edebilmelidir. (Aktaran: Willett, 2001).  

 
Spiro ve arkadaşlarının geliştirdiği Bilişsel Esneklik kuramı öğrenme ve öğretme süreçlerinin tasarımı için dört 
öneri getirmektedir (Kearsley, 2000):    

1. Öğrenme etkinlikleri, içeriğin farklı gösterimlerini sağlamalıdır: Aynı materyalin içeriğinin farklı 
şekillerde düzenlenerek farklı amaçlar için öğrencinin konunun farklı noktalarını görebilmesi amacıyla 
incelenmesidir. İçeriğin tek bir bakış açısı ile incelenmesi öğrencinin bir çok önemli noktayı gözden 
kaçırmasına sebep olabilir.  Aynı materyalin farklı amaçlar için tekrar incelenmesi öğrencinin zihinsel 
yapılarını tekrar tekrar organize etmesini gerektirmekte ve bu süreç,  bilginin esnek olarak başka bir 
duruma uygulanmasına hazırlık yapılmasını sağlamaktadır. 

2. Öğretim materyalleri içerik alanın aşırı basitleştirilmesini (oversimplifiying) engellemeli ve bağlama 
bağlı bilgi sağlamalıdır: Bir alana ait karmaşık  ve düzensiz kavramların doğal yapısını öğrenciye 
göstermek yerine bunları basitleştirerek göstermek, sonradan değiştirilmesi zor olan yanlış 
kavramsallaştırmalara neden olmaktadır (Jacobson, 1991). Bundan kaçınmak için Bilişsel Esneklik 
kuramı, kavramlar arası ilişkilerin vurgulanması ve  bu ilişkilerin gerçek hayatta öğrencinin 
karşılaşabileceği problemler düşünülerek, farklı şekillerde gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir (Spiro 
et al., 1992).  

3. Öğretim örnek olay temelli olmalı ve bilginin yapılandırılması üzerinde durmalıdır: İyi 
yapılandırılmamış bilgi alanlarında öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinimlerinin sağlanması ve 
edindikleri bu bilgilerin farklı durumlara transfer edebilmeleri için örnek olaylar kullanılmaktadır. Fakat 
öğrencilerin alandaki farklı bakış açılarını görebilmeleri için tek bir örnek olay gösterilmesi yerine 
birden çok ve farklı örnek olaylar ile bu alanın farklı yönlerinin tanınması,  öğrencilerin bilgiyi 
yapılandırmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu farklı örnek olaylar üzerinde çalışırken öğrenciler, 
zihinsel yapılarını tekrar tekrar organize etmekte ve yeni durumlara bu bilgilerini transfer etmeye 
hazırlanmaktadırlar.  

4. Bilgi kaynakları birbirlerinden ayrı olmamalı aksine birbiri ile yüksek derecede bağlantılı olmalıdır: 
Öğrencilerin örnek olaylar ile çalışırken veya problemlere çözüm getirmeye çalışırken istedikleri 
bilgiye anında ulaşabilmeleri ve ilgili bilgilerin bir arada olması gerekmektedir. Bu bilgilerin, 
kavramların arasındaki ilişkilerin öğrenciye gösterilmesi onun bilişsel yapısını nasıl düzenleyeceğine 
dair bir ipucu niteliği taşımaktadır. Bu da ancak uygun bir ortamın seçilmesi ile mümkün olmaktadır.  

 
Öğrencilerin bilişsel süreçlerde esnek olmalarını sağlayacak bilişsel yapılara ulaşmaları diğer bir deyişle bilişsel 
açıdan esnek olmaları için esnek bir öğrenme ortamı gerekmektedir. Bu ortam, bilginin farklı yollardan farklı 
amaçlarla gösterilmesine ve öğrenilmesine izin vermelidir. Örneğin hiper metin ortamları, doğrusal olmayan 
yapıları ve aşağıda belirtilen diğer özellikleri ile esnek bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Spiro ve arkadaşları 
(1992) tarafından bilişsel esneklik kuramına dayalı olarak tasarlanan hiper metin ortamları ‘Bilişsel Esneklik 
Hiper Metinleri (Cognitive Flexibility Hypertext)’ olarak adlandırılmaktadır. 
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BİLİŞSEL ESNEKLİK HİPER METİNLERİ VE HİPER ORTAMLARI  
Hiper metin; metinleri, statik olan grafikleri veya resimleri içeren düğüm (node) ve bu düğümlerin 

birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların (link) bir arada kullanılması ile, bir alana ait bilgi yapısında yer 
alan ilişkilerin gösterilmesini sağlar (Tolhurst, 1995; De Vries ve De Jong, 1999). Hiper metin, doğrusal 
olmayan yapısı nedeni ile bilgiye hızlı ve bireye özgü yollarla, sınırsız ulaşımı sağlamaktadır. Bu avantajlarının 
yanı sıra hiper metinin, öğrenciye kendi öğrenmesinin kontrolünü vermesi, bilginin farklı şekillerde 
düzenlenebilmesi ve kolaylıkla güncellenebilmesi, öğrencilere farklı bakış açılarının verilebilmesi gibi olanakları 
sağlaması, öğrenme ortamlarının hiper metine dayalı olarak tasarlanmasının temel nedenleri olmuştur (De Vries, 
De Jong, 1999; McDonald ve Stevenson, 1996). Bilişsel Esneklik Hiper Metinleri’nin tasarımında ise Çizelge 
1’de verilen aşamalar kullanılmaktadır (Siegel, Derry, Kim, Steinkuehler, Street, Canty, Fassnacht, Hewson, 
Hmelco ve Spiro, 2000).      

 
Çizelge 1. Bilişsel Esneklik Hiper Metin Ortamlarının Tasarım Aşamaları 

 
Bilişsel esneklik kuramına dayalı bir hiper metin ortamı tasarlanması için, öncelikle bilgi alanının belirlenmesi 
daha sonra bu alanda yer alan konu, kavram ve ilkelerin tanımlanması ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerinin 
saptanarak getirilebilecek farklı bakış açılarının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü farklı zamanlarda farklı 
amaçlar için kullanılacak olan hiper metin ortamının öğrencilere, konuya farklı bakış açıları getirebilme 
becerisini sağlaması gerekmektedir. Aynı zamanda, alanın tüm özelliklerini gösteren örnek olaylar 
belirlenmelidir. Çünkü bu örnek olaylar üzerinde çalışırken öğrencilerin zihinsel yapılarını tekrar tekrar 
düzenlemeleri sonucu esnek bir bilişsel yapıya kavuşmaları ve böylece yapılandırdıkları bilgiyi farklı durumlara 
transfer edebilmeleri sağlanmalıdır. Öğrenciler örnek olaylar üzerinde çalışırken istedikleri konular ile ilgili 
bilgilere istedikleri an ulaşabilmelidirler. Spiro ve diğerlerine (1992) göre, Bilişsel Esneklik kuramına dayalı 
hiper metin ortamları sadece bilgileri birbiriyle bağlamak şeklinde algılanmamalıdır. Bu ortamlar, farklı 
yollardan, farklı görevlerle öğrencilerin kendi yapılandırdıkları bilgiye ulaşmaları için çapraz bir alan (criss-cross 
landscape) sağlamaktadır. Bu alan ile öğrenci istediği bilgiye istediği anda ulaşabilmesinin yanı sıra, bilgiyi 
kendi tercih ettiği yol ile öğrenmektedir. Bunun için de hiper metin ortamının öğrenci kontrollü olmasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca öğrenciler, örnek olaylar ile çalışırken veya problem çözerken hata yapmaktan ve 
denemelerde bulunmaktan korkmamaları için öğrencilere yardımcı olunması gerekmektedir. Son olarak, hiper 
metin ortamında çalışmayı bitiren öğrencilere neyi, nasıl öğrendiklerinin gösterilmesi, kendi öğrenme süreçleri 
hakkında geri bildirim verilmesi kısacası yansıma sağlanması yararlı olacaktır.  

Bu kuram, tıpta CardioWorld Explorer, edebiyatta Cousin Basilo, öğretmen eğitiminde Mistake Management 
hiper metin ortamları kullanılarak uygulanmıştır. Ekonomi alanında ‘The Brain’ ile para miktarındaki değişimi 
konu alan web sitesi örnek olarak verilebilir (Graddy, 2001).  

 
Bilişsel Esneklik kuramının geliştiricileri tarafından verilen uygulama örneği ise KANE’dir. KANE, Citizen 
Kane film metinlerinin yorumlanması amacıyla geliştirilmiş, gerekli başlangıç bilgilerine sahip olan ve filmi 
daha önce bir veya daha fazla kez izleyen öğrenciler olduğu varsayılmakta, fakat ön bilgileri olmayan öğrenciler 
için de hiper metin ortamının bu bilgileri sağlayacağı belirtilmektedir. Öğrenciler, sadece metinleri okumak 
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yerine bir video disk aracılığı ile filmleri izleyebilmekte ve belli bir konuyu arayarak, o konu hakkındaki film 
sahnelerini kendilerine göre düzenleyebilmektedirler. Bu sahneler hakkında uzmanların KANE’deki diğer 
konularla karşılaştırılmalı yorumlarını okuyabilmektedirler. Konuları basitleştirmek yerine karmaşık olan 
özelliklerini yansıtan 10 örnek olay ile öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları ve bu bilgilerini farklı örnek 
olaylar ile transfer edebilmelerine olanak tanınmakta böylece de öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinmeleri 
gerçekleştirilmektedir  (Spiro vd., 1992).  

 
Bilişsel Esneklik kuramının uygulanmasını amaçlayan bir diğer organizasyon ‘Orta Okul Disiplinler Arası 
Grubu (The Middle School Interdisciplinary Team)’dur. Bu grup yapısı; öğretmenlerin belli bir grup öğrencinin, 
planlama sorumluluğunu, öğretme ve değerlendirme etkinliklerini paylaşmalarını sağlamaktadır. Bu yaklaşım ile 
bir konu, farklı açılardan ele alınabilmektedir. Örneğin Florida şehrinin tarihini derinlemesine öğretmek 
geleneksel yaklaşımla bir çok ders saatini almakta ve bilgi sadece Bloom’un taksonomilerinin alt düzeylerinde 
kalmaktadır. Oysa geliştirilen bir hiper metin ortamı (Florida Thematic Unit [FTU], 2001) ile öğrencilerin 
coğrafya, fen, sosyal ve matematik derslerinde Florida tarihinin çeşitli yönlerini öğrenmeleri sağlanmaktadır 
(Swain, Greer ve Van Hover, 2001). 

  
Öğretmen eğitimi, Bilişsel Esneklik kuramının uygulanmasının yararlı olabileceği bir diğer alandır. Stephen 
(1995), öğretmen adaylarının okuryazarlık öğretimi ile ilgili bir yaklaşımı öğrenmeleri amacıyla, bu yaklaşımı 
kullanan öğretmenlerin sınıflarında çekim yapılarak video temelli bir hiper metin ortamı oluşturmuştur. 
Öğretmen adayları gerçek sınıf ortamını (öğretmen davranışı, ortam, vb.), aynı video çekiminin farklı yönlerini 
inceleyerek öğrenmişlerdir (Akt: Boger-Mehall, 1997).  

 
Jonassen, Ambruso ve Olesen (1992), Bilişsel Esneklik kuramını, tıp alanında kan nakli konusu üzerine bir hiper 
metin programının tasarımında kullanmışlardır. Program, öğrencilerin teşhis etmeleri ve çeşitli bilgi kaynaklarını 
(uzmanlardan tavsiye de içermektedir) kullanarak tedavi etmelerini gerektiren bir çok farklı klinik olay 
sunmaktadır. Öğrenme ortamı, içerikte çoklu bakış açıları sağlamakta ve öğrenci tarafından bilginin 
yapılandırılması üzerinde durmaktadır (Akt: Kearsley, 2000). 

 
Hiper metin ortamlarına ek olarak animasyon, video ve ses gibi farklı teknolojilerin bir arada kullanıldığı bir 
ortam, hiper ortam olarak tanımlanmaktadır (Tolhurst, 1995; Shu-Sheng, 2001). Hiper ortam, hiper metini de 
içine alan geniş bir kavramdır. Bilişsel Esneklik kuramını temel alarak geliştirilen hiper ortamlara örnek olarak 
CaMILE verilebilir. CaMILE, mühendislik alanında öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinmeleri amacıyla 
geliştirilmiştir. Hiper ortam, öğrencilerin birlikte çalışarak farklı bakış açılarını görmelerine yardımcı araçlar da 
içermektedir(Swindler, 2001).  

 
Hiper metin ve hiper ortamın yanı sıra Boger-Mehall (1997), Bilişsel Esneklik kuramının sınıfta da 
uygulanabileceğini belirtmektedir. Örneğin öğretmen, öğrencilerine, araştırma yapmaları ve sorular sormalarını 
gerektirecek problemler verebilir. Çözümü bulmaya çalışırken problem öğretmen tarafından farklı yollarla ortaya 
konabilir. Problem ilk önce öğretmen ve öğrenciler arasında tartışılır. Öğrenciler tarafından yapılan beyin 
fırtınası ile cevabı bulunması gereken sorular ortaya konur. Daha sonra öğretmen problem için öğrencilerine 
daha önceki durumlardan tanıdıkları farklı örnek olaylar sunar. Böylece öğrenciler farklı durumlara bilgilerini 
transfer etmeyi öğrenebilirler. 

 
SONUÇ 

Yapıcı yaklaşım, öğrencilerin gerçek hayatı yansıtan karmaşık öğrenme görevlerini yerine getirmeleri 
sırasında etkin olmalarını ve diğer öğrenciler ile etkileşime girerek bilgiyi yapılandırmalarını öngörmektedir. Bu 
süreçte karşılaşılan temel sorunlardan bazıları ise iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında içeriğin aşırı 
basitleştirilmesi sonucunda öğrencilerin yanlış kavramsallaştırmalar yapmaları ve farklı bakış açılarını 
geliştirememeleridir. Öğrenciler bilgilerini farklı durumlara esnek bir şekilde uygulayabilmelidir. Fakat, bilgi 
aşırı basitleştirilme ile edinilmişse, öğrenciler içeriğe tek bir bakış açısı ile bakacaklardır. Bilişsel Esneklik 
kuramı, bu sorunu gidermek için öğretimde bilginin farklı gösterimlerinin olması gerektiğini vurgular. İleri 
seviyede bilgi edinimini arttırmak, öğrencileri bilişsel olarak esnek kılmak ve öğrencilere farklı bakış açılarını 
kazandırmak için materyal farklı şekillerde düzenlenerek işe koşulur. Böylece bilginin farklı gösterimleri ile 
bilişsel yapının bir çok kez farklı açılardan tekrar düzenlenmesi sağlanır. Bu sayede atıl (inert) bilgi yerine 
durumdan duruma transfer edilebilen bilgi edinilir. Öğrencinin edindiği bilgileri transfer edebilmesi, onun uzman 
seviyesine çıkması yani karşılaştığı problemlere bu bilgilerini transfer ederek çözüm getirebileceği anlamına 
gelmektedir. 
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Öğrencilerin bilgi işleme süreçlerinde esnek olabilmeleri ancak esnek bir öğrenme ortamının sağlanması ile 
mümkün olmaktadır. Bu nedenle, kuramın uygulamaya aktarılmasında hiper metin ve hiper ortamlar yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Çünkü bu ortamlar öğrencilere, bilgiye kendi istedikleri yollarla ulaşmalarını ve kendi 
öğrenme sorumluluklarını almalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu ortamlar, öğretmenin Bilişsel Esneklik kuramının 
temel önerilerini gerçekleştirmesine, örnek olaylar ve aralarındaki karmaşık ilişkileri bu ortamlarda hayata 
geçirerek öğrencilerinin farklı bakış açılarını kazanmalarını sağlamasına yardımcı olurlar. Fakat bunun 
gerçekleştirilmesi (örnek olayların düzenlenmesi, ortamın tasarımı, hiper metin ve hiper ortam tasarımı için 
gerekli programların kullanılması vb.) ‘Orta Okul Disiplinler Arası Grubu’ örneğinde olduğu gibi bir grup 
çalışması ile mümkün olabilir. Bu amaçla; öğretmenlerin ve eğitim teknolojisi uzmanlarının bir arada çalışmasını 
sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekliliği göze çarpmaktadır.  

 

Bilişsel Esneklik hiper metin ve hiper ortamların amacı, öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinimlerini arttırmak, 
başka bir söyleyişle bilişsel açıdan esnek olmalarını sağlamaktır. Kuram getirdiği 4 öneri ile bu tür ortamların 
tasarımında sadece sayfalar arası bağlantılar yapılmasının yeterli olmadığını ve tasarımın belli bir kuramsal 
dayanağı olması gerektiğini  göstermektedir. Kuramı hiper metin ortamlarında uygulamaları bulunmasına 
rağmen hiper ortamlarda (hypermedia) hayata geçiren çok fazla uygulama olmadığı ve bu alanda araştırma 
yapılması gerekliliği göze çarpmaktadır.  

 
Bilişsel Esneklik kuramı, öğrenme ve öğretme süreçlerinin tasarımında; öğrencilerin bilişsel esnekliği kazanarak 
edinilen bilginin başka durumlara transfer edilmesi, örnek olay temelli öğrenme ile bilgiye farklı bakış açılarının 
kazandırılması ve ileri seviyede bilgi edinimini arttırması yolu ile yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu bildiride, eğitim birimleri için esnek, ölçeklenebilir, uzaktan yönetilebilir ve standart ses destekli bir 
modem dışında hiçbir özel donanım gerektirmeyen bir sesli yanıt sistemi yazılımı tanıtılmaktadır. Yazılım, 
üzerinde Windows işletim sistemi kurulu, ses destekli modeme sahip standart bir bilgisayar üzerinde çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
 

ABSTRACT 

In this paper, flexible, scalable, distant administrable interactive voice response system software for 
medium and small sized organizations and education is introduced. The software is planned to work on a 
standard computer with Windows operating system and a voice capable modem device. 
 
IVR NEDİR? 

IVR (Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemi-Interactive Voice Responce) bilgisayar sistemlerine uzaktan 
telefon ya da faks aracılığı ile erişerek, telefon tuşlarını kullanarak bilgi alış verişinde bulunulmasını sağlayan bir 
sesli yanıt sistemidir (Corkrey 2002). İnsana göre çok daha hızlı ve hatasız çalışan IVR sistemleri bilgiyi kısa 
sürede eksiksiz ve kesintisiz olarak karşı tarafa iletir, müşterilerine en etkili servis ve hizmetleri sağlar.  
 
IVR’ı, diğer tip sesli yanıt sistemlerinden farklı kılan en büyük özellik ise IVR sistemlerinde mutlaka bir ana 
bilgisayar bağlantısı bulunmasıdır. Gelişen teknoloji ile yeni nesil IVR sistemleri, bir takım ek özelliklerle 
donatılmıştır. IVR sistemleri faks gönderimi, müşterinin geri aranması, canlı operatöre aktarım, arayan 
numaraların tespiti (Caller–ID) ve engellenmesi gibi ek özellikler içerebilir. Santrallerin önüne konulabilen bu 
akıllı cihazlar, müşterilerden gelen çağrıları karşılayarak değişik şekillerde yönlendirilirler; arama türüne, 
hattına, sebebine göre, çağrıyı değişik birimlere aktarılabilecekleri gibi faks gönderme, kısa mesaj (SMS) ile 
bilgi isteme veya otomatik elektronik işlemleri yaptırabilme gibi yetenekleri de bulunmaktadır. 
 
Şekil-1’de olası bir sesli yanıt sistemi senaryosu gösterilmiştir. 
 

IVR’IN KULLANIM ALANLARI 
IVR uygulamaları aşağıda listelenen alanlarda ve bazı akademik çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır 

(Tourangeau 2003, Corkrey 2002, Janda 2001). 

 
• Eğitim: Veliler, öğrenci not, devam ve kanaat bilgilerini telefon ederek alabilirler.  
• Bankacılık: Bakiye öğrenme, hesap ekstresini faksla alma, kredi kartı işlemleri, yatırım hesabı ve borsa 

işlemleri, fatura ödeme, para transferi, döviz kurları vs. 
• İmalat Sanayi: Telefonla stok durumunu ve fiyatları öğrenme, sipariş girişi, girilmiş siparişlerin sevkıyat 

durumunu öğrenme, cari hesap bakiyelerinin öğrenilmesi vs.  
• Haberleşme: Otomatik arıza bildirimi, uyandırma servisi vs.  
• Medya: Abonelik işlemleri, seri ilanlar ile ilgili işlemler.  
• Satış: Müşteri bilgisinin fakslanması, teklif örneklerinin otomatik hazırlanması, fiyatlandırma, stokların 

doğruluğunun belirlenmesi, seyahatte iken e-mail mesajlarının fakslanması, grafikler ve planlar. 
• Sigortacılık: Poliçe durumu öğrenme, hasar dosya durumu öğrenme, fiyat alma, acente bilgilerinin faksla 

yollanması vs.  
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Şekil-1: Çağrı merkezi senaryosu 
 

IVR KULLANMANIN AVANTAJLARI? 
Herhangi bir eğitim kurumunda IVR teknolojisini uygulamalarının ana avantajları şöyle sıralanabilir:  

 
• İşletme maliyetlerini düşürür: IVR sistemi normalde bir ya da birçok elemanın yapması gereken rutin işleri 

otomatikleştirir. Ortalama bir IVR sisteminin kendisini en geç 1 yıl içinde amorti etmesi normaldir. IVR 
sisteminin kullanıma girmesiyle, aynı elemanlar daha önemli işlere kaydırılarak daha verimli çalışmaları 
sağlanabilir.  

• Zaman Kazancı Sağlar: Sıradan bir memurdan bilgi almakla kıyaslandığında IVR sistemleri hem daha 
hızlıdır hem de daha güncel ve kesin bilgileri alabilme imkanı vardır. Ayrıca, 24 saat boyunca hizmettedir. 
IVR sistemlerinin ek bir faydası da, hangi öğrencilerin ya da velilerin sisteme eriştiğinden yola çıkarak daha 
aktif olan grubun tespit edilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin ağırlıklı olarak o gruba ya da başka 
gruplara yönlendirilmesi imkanıdır.  

• Eğitim kurumunun imajını sağlamlaştırır: İyi tasarlanmış bir IVR sistemi, öğrenci ve velisine önem veren ve 
teknolojiyi iyi kullanmayı bilen bir kurum imajı verecektir. Bunun sonucunda da, özellikle günümüzdeki 
rekabet koşullarında rakip eğitim kurumlarının önüne geçebilmek için fırsat sağlamaktadır. 

• Kalite Güvencesidir: Bilginin erişimi ve dağıtımı konularında karşılaşılan hatalar ve tutarsızlıklar, IVR’ın 
kontrol edilebilir ortamında asgari düzeye indirgenebilmektedir. ISO9000 türü standartlar için, 
• eğitim birimi için daha iyi öğrenci ve veli ilişkileri, 
• öğrenci ve veliler için gelişmiş yardım masası hizmeti, 
• azaltılmış kağıt ortamı, 
• artan güvenlik ve kesinlik, 
• artan üretkenlik, 
• azaltılan çalışan gereksinimi  

gibi ideal koşullara sahiptir. 
 

STANDART BİR IVR UYGULAMASI 
Standart bir IVR uygulaması aşağıdaki adımlardan oluşur. 
 

• kurulan sistem karşı taraf aradığında otomatik olarak devreye girer, 
• karşılama mesajı okunduktan sonra önceden sesli anons şeklinde kaydedilmiş seçenekler okunarak arayan 

kişiyi yönlendirir, 
• arayan kişi telefon tuşları yoluyla ya da konuşarak bilgi girişi yapar, 
• sistem, arayan kişinin yaptığı bilgi girişinden yola çıkarak ilgili bilgilere erişir, gerekli işlemleri yapar ve 

sesli anonslar haline getirerek karşı tarafa dinletir, 
• gerektiğinde arayan kişiyi yetkiliye bağlar, 
• arayan kişi aldığı bilgileri yeterli görürse görüşmeyi sonlandırır. Ardından sistem bekleme durumuna geçer 
 

EKONOMİK ALTERNATİF 
Telefon ağları için sesli uygulamalar geliştirenler için ses işleme kartları temel yapı taşlarını 

oluştururlar. Sesli yanıt sistemleri için kullanılan mevcut donanımlar, fiyat ve ölçeklenebilirliğine göre gelişmiş 
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arama kontrolü, ses tanıma, ağ ara yüzü gibi pek çok hizmeti destekleyebilmektedir. Ancak, birkaç yüz 
öğrenciye sahip eğitim kurumları gibi küçük çaplı uygulamalar düşünüldüğünde bu hizmetlerin bir kısmı 
gereksiz olabilir, uygun özelliklere sahip bir donanım  yüksek fiyatı nedeniyle temin edilemeyebilir. Donanım 
destekli verilen yukarıdaki hizmetler, belirli sayıda kullanıcı sayısı için günümüzün hızla gelişen bilgisayar 
teknolojisi sayesinde standart bir bilgisayar tarafından rahatlıkla sunulabilir duruma gelmiştir.  
 
PROJENİN YAZILIM ALTYAPISI 

Proje de kullanılan yazılımın yapısı aşağıda sunulmuştur. Proje de, ana bileşenler olarak, Microsoft 
firmasının en yeni yazılım teknolojisi olan .NET (dotNET) (Microsoft 2002-a), yeni programlama dili olan C# 
(Microsoft 2002-b) ve telefon uygulama geliştirme arayüzü (Telephony Application Programming Interface –
TAPI) kullanılmıştır. 
 
VISUAL STUDIO .NET ve C# 

Microsoft firmasının .NET mimarisi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tümleşik, servis 
merkezli uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyan bir yazılım geliştirme platformudur. Uygulamalar 
kullanılan programlama dilinden bağımsız olarak, çok değişik kaynaklarla etkileşimde bulunabilir ve bu 
kaynaklarla veri iletişimine girebilirler. C#, Windows uygulamaları geliştirmek için C++ ve Visual Basic 
programlama dillerine alternatif olarak Visual Studio.NET yazılım paketi ile birlikte gündeme gelen bir 
uygulama geliştirme dilidir.  
 
TAPI  

TAPI, bilgisayar ile bir telefon aracının etkileşmesini sağlayan bir grup programlama kütüphanesidir. 
TAPI, ses ve veri iletişimini destekler ve arama bekletme ya da sesli posta gibi arama yönetimi yetenekleri 
bulunmaktadır. Telefon araçları ile ara yüz oluşturan merkezi bir kütüphanenin yaratılması, programcıya telefon 
uygulamalarını bilgisayar aracılığıyla güçlendirilmesi ve daha esnek hale getirilmesi için uygun altyapı sağlar.  
 
TAPI, 
• API (Application Programming Interface – Uygulama Geliştirme Arayüzü),  
• TAPI  sunucusu ve  
• kontrol edilen cihaz(lar)ın donanım ile transfer protokollerini içeren servis sağlayıcı arayüzü (Microsoft 

1999) 
olmak üzere üç ana bileşenden oluşur: 

 
 API 

Yazılım geliştirme arayüzü, yeni uygulamalar için değiştirmek zorunda kalınmayacak bir grup 
fonksiyondan oluşmaktadır. API kullanımı geliştirme sürecini kısaltmakta ve son kullanıcı için istikrarlı ve 
güvenli ürünler sağlamaktadır.  
 

 TAPI SUNUCUSU 
TAPI sunucusu, TAPI’ nin arkasındaki zekayı içerir. API bir programın donanım istekleri yapmasını 

sağlar ve bu istekleri değerlendirip, ilgili donanıma yönlendirmek TAPI sunucusunun görevidir. TAPI sunucusu 
donanım ile servis sağlayıcı arayüzü (Service Provider Interface -SPI) adı verilen bir katman ile etkileşir.  
 
 SPI 

SPI’nün görevi TAPI’den genel istekleri almak ve bunları kontrol edilen donanımın özel protokollerine 
çevirmektir. Her SPI, değişen özellikler nedeniyle etkilenen TAPI yapısının yüksek seviyesinin istikrarlı 
olabilmesi için donanım üreticisi tarafından yazılır. TAPI’nin modüler yapısı yüksek yazılım katmanlarını 
etkilemeden SPI’ların değiştirilmesine olanak verir; böylece bir üretici TAPI ile çalışan programları 
değiştirmeye gerek kalmaksızın SPI’ı değiştirebilir. 
 
TAPI, ISDN, sayısal T1 gibi çeşitli hat tiplerini kontrol edebilir ve gözleyebilir. TAPI, ayrıca arama yapabilir, 
telefon tonlarını simüle edebilir. 
 
TEST DONANIMI 

Sisteme gelen çağrılara yanıt verebilmek için aşağıdaki ana özelliklere sahip bir bilgisayar 
kullanılmıştır. 
 
İşlemci:  PIII 1000 Mhz. 
Bellek:  512 Mbyte. 
Modem:  Zoltrix SMART COBRA Lite 56K, US Robotics 33.6K. 
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İşletim Sistemi: Windows XP. 
 
Uç Kullanıcı Donanımı: Sisteme çağrı yapabilmek için ise, farklı model ve markalarda cep telefonları ile sabit 
telefonlar kullanılmıştır. 
 
YAZILIMIN ÖZELLİKLERİ 

Yazılım Visual Studio .NET platformu üzerinde C# programlama dili ile geliştirilmiştir. Bu bölümde 
yazılımın teknik ayrıntıları, çalışma detayları ve kullanıcı ara yüzü hakkında bilgiler verilecektir. 
 
YAZILIMIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Yazılım bir Windows uygulaması şeklinde düzenlenmiştir. Kurulmak istenen model ekranda değişik 
uygulama parçalarını ifade eden kutu şeklinde araçlar ve bunların birbirleri ile olan bağlantıları şeklinde 
oluşturulmaktadır. 
 

Yazılım, hazırlanan modelin saklanması, yüklenmesi, modelin yazıcı çıktısının alınması, model 
üzerinde kes/kopyala/yapıştır, geri al/tekrarla işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi özellikleri desteklemektedir. 
Ayrıca, yazılım birden fazla dili desteklemektedir (şu an için Türkçe ve İngilizce seçenekleri mevcuttur). Dil 
dosyalarının genişletilebilir işaretleme dili (eXtensible Markup Language-XML) formatında hazırlanması 
nedeniyle yeni dillerin eklenmesi oldukça kolaylaştırılmıştır. Dil seçim menüsü Şekil–2’de gösterilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil-2:Yazılımda kullanılacak dilin seçimi 
 
Yazılım, Microsoft SQL Server veritabanı sunucusunu desteklemektedir. Yeni bir model açıldığında, yazılımın 
çalıştığı bilgisayar üzerinde bir SQL Server aranmakta ve bulunması durumunda tanımlı tablolara erişim 
sağlanmaktadır. Alternatif olarak bilgisayarın bağlı olduğu ağ üzerinde başka bir bilgisayar adı ya da IP si 
girilerek ilgili bilgisayarda kurulu sunucuya erişim sağlanabilir. 
 
TAPI ve İLETİŞİM ALTYAPISI 

Yazılım, TAPI ara yüzü kullanılarak, aranma, bağlantı kurulması, telefon tuşlarının kullanımı ve 
bağlantı kesilmesi olaylarına tepki verir.  
 
Program çalıştığı anda sisteme bağlı olan iletişim aygıtlarını tarayarak, ses destekli olanları daha sonra 
kullanmak üzere kaydeder (Microsoft 1999). Daha sonra kullanıcı sesli yanıt modelini oluşturduğunda ya da 
daha önceden hazırlanmış bir modeli yüklediğinde ve çalıştırdığında, program kaydettiği aygıtları dinlemeye 
alır. Bu andan itibaren bir arama geldiğinde, ilk çalmadan sonra telefonu açar ve modelin gerektirdiği işlemleri 
gerçekleştirir.  
 
Uç kullanıcı bağlantı kurulması sonrası telefon tuşlarını kullanarak gezinti yapar ve modelin izin verdiği 
işlemleri gerçekleştirebilir. Bu işlemler makalenin ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
 
Modelin çalıştırılması sırasında bağlantının kopması ya da arayan kişinin telefonu kapatması sonrası modemden 
gelen “hat kapandı” mesajı üzerine program, modelin işlenmesini durdurur ve yeni bir aramayı beklemeye 
başlar. 
 
KULLANICI ARAYÜZÜ 

Kullanıcı ara yüzü programa görsel olarak eklenen araçlar ve bunların arasındaki bağlantılardan 
oluşmaktadır. 
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 ARAÇLAR  
Araçlar ekranda kutu olarak görsellenmiştir. Üzerlerinde aracın ismi bulunur ve değiştirilemez (ancak 

kullanılan dil değiştirilmesi sonucunda bu ismin seçilen dildeki karşılığı otomatik olarak güncellenir). Ancak 
aracı tanımlayıcı bir başka isim kullanıcı tarafından, aracın özellikler paneli kullanılarak girilebilir. Ayrıca bu 
kutuların çıkış ve giriş noktaları bulunmaktadır. Bu noktaları tanımlayan yazılar fare işaretleyicisi ile üzerlerine 
gelindiğinde gösterilmektedir. Araçların özellikler paneli, ilgili aracın üzerinde fare işaretçisi ile çift tıklanarak 
görüntülenebilir. Hazırlanan basit bir örnek model Şekil-3’de görülebilir. 
 
Bu model için, örneğin, kullanıcı telefonunun 1 tuşuna bastığında, anahtar aracılığıyla not öğrenme adlı veri 

tabanı aracına yönlendirilecek, 2 tuşuna bastığında ise, o öğrenci için öğretmenin mesajı telefonla öğrenciye 
dinletilecek, kullanıcı 3 tuşuna bastığında ise, öğretmenine sesli not bırakabilecektir. 
 
Modelin hazırlanmasında Başla, Ses Çalma,  Ses Kaydetme, Anahtar ve Veri Tabanı Aracı adı verilen 5 araçtan 
yararlanılır. 
 
Başla  
 
Yeni bir doküman ile çalışmaya başlanıldığında hazır gelen tek araçtır. Program çalışmaya bu araçtan başlar ve 
modelde bulunması şart olan tek araçtır. Bu nedenle silinemez. Tek çıkış noktası bulunmaktadır. Program ilk 
olarak bu aracın çıkışına bağlanan araçta tanımlı olan görevleri yerine getirir. 
 
Ses Çalma 
 
Bu aracın görevi ses dosyalarını uç kullanıcıya çalmaktır. Aracın özellikler panelinden gelen dosya 
tarayıcısından seçilen .wav formatındaki ses dosyalarını kullanabilir. Aracın tek çıkış noktası bulunmaktadır. Ses 
dosyası çalma işlemi tamamlanınca ya da uç kullanıcının bir tuşa basarak müdahalesi sonucunda modelde bu 
çıkış noktasına bağlanan araçtaki görevler yürütülür. 
 
Ses Kaydetme 
 
Bu aracın görevi uç kullanıcının telefon üzerinde yaptığı konuşmayı kaydetmektir. Uç kullanıcının yaptığı 
konuşma, aracın özellikler panelinde seçilen dosyaya .wav formatında kaydedilir. Aracın tek çıkış noktası 
bulunmaktadır. Konuşmayı kaydetme işlemi uç kullanıcının bir tuşa basarak müdahalesi sonucunda tamamlanır 
ve modelde bu çıkış noktasına bağlanan araçtaki görevler yürütülür. 

 
Anahtar 
 

Bu aracın görevi kullanıcıyı model üzerinde yönlendirmektir. Bağlantı noktası üzerinde üç adet çıkış 
bulunmaktadır. Bunlardan “Çıkış–Out” olarak adlandırılan çıkış noktasına en çok 10 adet olmak üzere bağlantı 
yapılabilir.  Uç kullanıcının bastığı tuşa göre (0–9 arası) ilgili bağlantıdaki araçtaki görevler yürütülür. Uç 
kullanıcı  burada  tanımlanan  bağlantılar dışında bir tuşa basması üzerine aracın “Hata–Error” noktasına 
bağlanan araçtaki görevler yürütülür. Kullanıcının belirli bir süre hiçbir tuşa basmaması sonrası ise “Süre Sonu–
Time Out” noktasına bağlanan araçtaki görevler yürütülür.  

 

Şekil-3: Yazılım kullanılarak oluşturulmuş basit bir model 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 130 

Bu aracın kullanım alanları düşünülerek özellikler panelinden .wav formatında bir ses dosyası seçilmesi 
sağlanmıştır. Bu şekilde uç kullanıcı yapacağı seçim hakkında bilgilendirilebilir.  
 
Veri Tabanı Aracı 
 
Bu aracın görevi, veri tabanına ulaşarak, istenen bilgiyi uç kullanıcıya bildirmektir. Aracın aktif olarak 
kullanılabilmesi için programda SQL Server bağlantısının sağlanmış olması gereklidir. Eğer bağlantı kurulmuş 
ise aracın özellikler panelinde, bağlanılan sunucu üzerinde tanımlı veritabanları listelenir. Bir veritabanı 
seçilmesi üzerine ilgili veritabanındaki tablolar listelenir. Bir tablo seçilmesi üzerine bu tablodaki alanlar 
listelenir. Bu alanlar arasından uç kullanıcının girdisine eşlenecek alan seçilir. “Alan Uzunluğu Seçin–Select 
Field Length” bölümünde ise uç kullanıcının gireceği toplam telefon tuş sayısı belirlenir. Böylece kullanıcı bu 
sayıda tuşa bastıktan sonra bu rakamlar arka arkaya getirilerek seçilen alana eşlenir.  “Cevap alanı seçin–Select 
Return Field” bölümünde ise bu eşleme sonucu okunan kayıttan uç kullanıcıya döndürülecek bilgi 
bulunmaktadır. 
 
 

 

Veritabanı aracının özellikler paneli Şekil – 4’te gösterilmiştir. 
 
BAĞLANTILAR 

Programda araçların eklenmesi sonrası akış şeklinin belirlenebilmesi için araçların giriş ve çıkış 
noktaları arasına bağlantılar kurulmalıdır. Kullanım kolaylığı düşünülerek bağlantıların, arasında bağlantı 
kurulacak ilk aracın çıkış noktasına fare işaretçisi ile tıklayarak ve diğer aracın giriş noktasında bırakılarak 
oluşturulması sağlanmıştır.  
 
“Anahtar” aracının çıkışına yapılan bağlantılar otomatik olarak 0’dan başlayarak ve artan sayılar ile 
numaralandırılır. İhtiyaç duyulması durumunda ilgili bağlantının üzerine fare işaretçisi ile çift tıklayarak gelen 
panelden farklı bir sayı seçilebilir. 
 
Programın çalışabilmesi için “Başla – Start” aracının çıkışına mutlaka bir bağlantı yapılmalıdır. 
 
PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI 

Model hazırlandıktan sonra, program “Çalış–Run” düğmesine basarak çalışır hale getirilir.  Bu andan 
itibaren gelen aramalar program tarafından kontrol edilir. Uç kullanıcının programa bağlandığı andan itibaren 
yaptığı işlemler ekrandan gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Uç kullanıcının herhangi bir anda hangi aracı 
kullanmakta olduğu, o aracın renk değişiminden anlaşılabilmektedir. 

Şekil-4: Veri tabanı aracının özellikler paneli 
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KULLANILACAK VERİTABANININ TASARLANMASI 
Sistem çok çeşitli uygulamalar için uygundur ve ilk uygulama alanı olarak bir özel orta öğretim kurumu 

seçilmiştir. Bu tip bir uygulama için örnek olarak aşağıdaki veri tabanı tabloların bulunması gerekmektedir. 
 
• Öğrenci Numaraları-Şifreleri Tablosu: sisteme ilk girişte öğrenci numarasının doğrulanması için gerekli 

tablo. 
• Öğrenci Ders Tablosu:  öğrencilerin aldığı dersleri ve zaman çizelgesini tutan tablo. 
• Öğrenci Devam Tablosu: öğrencilerin devam, devamsızlık ve izin durumlarının ve günlerinin tutulduğu 

tablodur. 
• Öğrenci Not Tablosu: öğrencilerin derslerden aldığı notların tutulduğu tablo. 
• Ders İçerikleri Tablosu: derslerin özetinin, uzaktan öğrenim için ders içeriğinin tamamının bulunduğu 

dosyalara ulaşması için gerekli bilgilerin tutulduğu tablo. 
 
Yukarıdaki tabloların veritabanı aracı sayesinde kullanımı ve diğer araçların katkısıyla, öğrencinin telefon 
aracılığıyla ihtiyacı olan tüm bilgilere ulaşması ve gerektiğinde not bırakması da mümkündür.   
 
UZAKTAN YÖNETİLME 

Hazırlanan model kaydedildikten sonra, sistemin barındırdığı ders bilgileri modelin ana akışına etki 
etmeden, yetkili (değiştirme şifresine sahip) bir öğretmen tarafından uzaktan değiştirilebilir. Bu değişiklikler 
standart bir Internet tarayıcısı (Internet Explorer ya da Netscape) kullanılarak gerçekleştirilir.  
 
Bu proje de, uzaktan yönetim sayesinde öğretmenlerin hazırladığı ders özetlerini ya da ders içeriklerini, 
öğrencilere bırakacağı özel ya da genel mesajları belirlemesi mümkündür.  
 
 
UYGULAMA 

Gerçekleştirilen sistemin sınanması, bir özel öğretim kurumunun ilköğretim ikinci kademesinde 
öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aynı sosyo ekonomik çevreden 
gelmesi yüzünden, sınıf içi ve sınıflar arası homojenliği mümkün olduğunca sağlamak için özel bir öğretim 
kurumu seçilmiştir. 
 
Bu amaçla, 21’er öğrenciden oluşan iki ayrı yedinci sınıf seçilmiş ve bu sınıflardan birisi deney sınıfı, diğeri de 
kontrol sınıfı olarak adlandırılmıştır. Öğretmenin deney sonuçları üzerindeki etkisini en aza indirebilmek için, 
seçilen sınıflara aynı öğretmenin ders vermesi konusuna önem verilmiştir.  
 
Dersin seçiminde ise, özellikle anlatım ağırlıklı olması üzerinde durulmuş, çoğunlukla görselliğe yönelik 
işlevleri olan dersler ile problem çözmeyi ve alıştırma yapmayı ağırlıklı olarak kullanan dersler seçilmemiştir. 
Bunun sonucunda, araştırma da kullanmak için en uygun dersin Sosyal Bilgiler dersi olduğu ortaya konmuştur 
(bu ders için kullanılan kitap (Şenünver 2000)). 
 
Sosyal Bilgiler dersi, yedinci sınıflara haftada 3 saat olacak şekilde verilmektedir. Kontrol ve deney 
sınıflarındaki Sosyal Bilgiler dersleri haftada 3 ayrı gün birer saat olarak yapılmaktadır. 
 
Deney sırasında, her ders anlatılan konular ile konunun özeti için, ses kayıtları (.WAV ses dosyası şeklinde) 
yapılmıştır. Bu kayıtlar, bilgisayar sisteminde sıkıştırılarak, (.MP3 dosyaları şekline) dönüştürülmüş, dersin hafta 
numarası ve dersin hafta içindeki gün numarası ile indekslenerek veri tabanına kaydedilmiştir. Sosyal Bilgiler 
dersinin bir dönemlik içeriği için, (tatiller hariç 15 hafta) 45 adet herbiri yaklaşık 40 dakikalık ders kaydı 
yapılmış ve bunlar özetleriyle birlikte, yaklaşık 2500 Mbyte (2.5 Gbyte) yer tutmuştur. 
 
Herhangi bir telefonu kullanarak sisteme erişen bir öğrenciden, önce numarasını tuşlaması istenmekte, daha 
sonra bu numaraya karşılık gelen şifrenin telefonun klavyesini kullanarak girmesi istenmektedir. Bu aşamaları 
tamamlamış bir öğrenci (ya da veli), derslerine ilişkin notlarına, her ders için devam durumuna ve 
öğretmenlerinin sesli notlarına erişebilir. Bu proje de, ders notları ve devamsızlık bilgileri için yeniden veri 
tabanı tasarlanmamış, araştırmanın yapıldığı eğitim kurumunda daha önce bu amaç için kullanılan veri 
tabanlarına bağlantı yapılmıştır. Bu aşamadan sonra, öğrenci ‘*’ (yıldız) tuşuna bastığında, ders izleme sistemine 
giriş için bir şifre sorulmaktadır. Bu şifreler sadece deney grubuna dağıtılmıştır. Şifreyi doğru olarak giren 
öğrenciden daha sonra, hangi haftanın hangi gününe ait (dersin günleri 1, 2 ve 3 şeklinde indekslenmiştir) derse 
ulaşacağını tuşlaması istenmektedir. Derse erişen bir öğrenciden, dersin özeti için 1 tuşuna, dersin tamamını 
dinlemek için 2 tuşuna basması istenmektedir. 40 dakikalık bir dersin içeriğini tamamıyla dinlemek isteyen 
öğrenciler için, ‘*’ (yıldız) ve ‘#’ (kare) tuşları ile hızlı ileri ve geri gitme seçenekleri de sağlanmıştır. Buna göre, 
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örneğin, ‘*6’ şeklinde tuşlama yapan bir öğrenci ses kaydının 6 dakika ilerisine, ‘#3’ gibi tuşlama yapan bir 
öğrenci ise, ses kaydının 3 dakika gerisine erişebilmekte ve bu bölümü dinleyebilmektedir. 
 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma da, bir ilköğretim kurumu için sadece not ve devamsızlık sorgulama işlemlerini içermeyen, 
telefon üzerinden derslere ilişkin özet ve daha önce anlatılan derslerin anlatımlarını da içeren bir IVR sistemi 
geliştirilmiştir.  
 
Araştırma tamamlandığında, bir dönem boyunca sisteme telefon ile çağrı yapan deney grubu öğrencilerinin 
erişim sıklıkları 15 hafta boyunca incelenmiş ve Tablo-1’de sunulmuştur. Tablo-1’de, dersin özetlerine erişim 
sayısı sütununda bulunan ilk rakam, bu hafta için, sisteme ders özeti dinlemek için erişen öğrenci sayısını, 
parantez içindeki rakam ise, kaç farklı öğrencinin sisteme eriştiğini göstermektedir. Tablo-1’de de sunulduğu 
gibi, bazı öğrenciler sistemi birden fazla defa arama işleminde bulunmuştur. Dersin özetlerine erişim yüzdesi ise, 
dersin özetlerine erişen farklı öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına (21) bölünmesi ile bulunmaktadır. Dersin 
metni içinde benzeri işlevler geçerlidir. 
 
 

Hafta No 
Dersin Özetlerine 

Toplam Erişim Sayısı 
Dersin Özetlerine 
Erişim Yüzdesi 

Dersin Metnine 
Toplam Erişim Sayısı 

Dersin Metnine 
Erişim Yüzdesi 

1 17 (15) 71.4 7 (7) 33.3 
2 12 (11) 52.3 4 (3) 14.3 
3 10 (10) 47.6 2 (2) 9.5 
4 7 (5) 23.8 1 (1) 4.8 
5 6 (5) 23.8 0 (0) 0.0 
6 3 (3) 14.3 0 (0) 0.0 
7 18 (12) 57.1 8 (8) 38.1 
8 7 (6) 28.6 3 (3) 14.3 
9 6 (3) 14.3 4 (3) 14.3 
10 2 (2) 9.5 0 (0) 0.0 
11 1 (1) 4.8 0 (0) 0.0 
12 3 (3) 14.3 1 (1) 4.8 
13 2 (2) 9.5 3 (2) 9.5 
14 14 (11) 52.3 6 (5) 23.8 
15 0 (0) 0.0 0 (0) 0.0 

 
Tablo-1: Sisteme erişim sıklıkları. (parantez içindeki rakamlar sisteme erişen öğrenci sayısını göstermektedir) 
 
Tablo-1’den elde edilen veriler, 1., 2., 7. ve 14. haftalarda sisteme olan erişimin daha yoğun olduğunu 
göstermektedir. Birinci ve ikinci haftadaki erişim yoğunluğunun nedeninin sistemin genel kullanım tarzını 
anlamak için (merak) olduğu düşünülmektedir. Yedinci ve 14. haftalardaki yoğunluk ise, sınav öncesi son birkaç 
gün çalışma alışkanlığı olarak yorumlanabilir. Çünkü, 7. ve 14. haftalarda bu derse ilişkin yazılı ortak sınavlar 
yapılmıştır. 
 
Elde edilen sonuçlara başarı notu yönünden bakıldığında ise, deney grubunun ortak sınav not ortalamasının ve 
standart sapmasının her iki sınav için de daha iyi olduğu görülmektedir (Tablo-2). Ortak sınav başarısının 
dikkate alınmasının nedeni, klasik yazılı sınavların soru ve uygulanış yapısındaki farklılıkların deney üzerine 
etkisini ortadan kaldırmak içindir. Ortak sınav, uygulama yapılan öğretim kurumundaki bir gelenek olup, her iki 
dönemde de beş ana ders (Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Türkçe ve Sosyal Bilgiler) için uygulanan ve 
öğrencilerin tamamının aynı gün aynı saatte sınava alındığı bir sınav uygulamasıdır. Bu sınav sonucunda, her 
öğrenci, öğretmen ve sınıf için okul içi sıralama yapılabilmektedir. 
 

Birinci Ortak Sınav İkinci Ortak Sınav  
Test Sınıfı Kontrol Sınıfı Test Sınıfı Kontrol Sınıfı 

Aritmetik 
Ortalama 

4,143 3,619 4,190 3,905 

Standart 
Sapma 

0,854 0,921 0,873 0,944 
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Tablo-2: Deney ve kontrol gruplarının ortak sınav sonuçları (dersin notları 5 üzerinden verilmektedir) 
Geliştirilen ve sınanan sistem,  
• bilgi kazancı, 
• öğrenci memnuniyeti ve  
• öğretmen memnuniyeti (kullanıcı arabirimi)  
açılarından değerlendirilmiştir. 

 
Ortak sınav sonuçları incelendiğinde (Tablo-2), deney grubundaki öğrencilerin daha fazla başarı gösterdiği 
anlaşılabilir. Deney grubu için, hem sınıfın ortalaması daha yüksek ve hem de standart sapma değerleri daha 
küçüktür.  
 
Deney grubundaki öğrencilerle ayrı ayrı ve sınıfça yapılan değerlendirmelerde özellikle özet içeriğinin doyurucu 
düzeyde iyi hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. Ancak, özellikle uzun ders kayıtlarının telefondan dinlenmesi 
ekonomik açıdan şikayetlere neden olmuştur. Bu sorun, sabit telefon numaralarının kullanımı yerine 082x 
numara ile başlayan telefonlar ile kolaylıkla ve ekonomik olarak çözülebilecektir. 
 
Kullanıcı arabirimi konusunda ise, sisteme veri giren Sosyal Bilgiler dersi öğretmeninin görüşlerine 
başvurulmuştur. Öğretmene göre, arabirimin (yani programın) sürükle-bırak, tıklat, kopyala-yapıştır mantığıyla 
çalışması, telefon için ders özeti ve içeriği geliştirmek açısından son derece rahatlık sağlamaktadır. Sisteme ses 
kaydı girmek, telefonlarda basılacak tuş kombinasyonlarını düzenlemek, herbir işlem için verilecek mesajları 
kaydetmek son derece kolay olmaktadır. 
 
Geliştirilen bu sistemin özellikle görme özürlü öğrencilerin öğretiminde faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Araştırmanın bir sonraki amaçlarından biri de görme özürlü öğrencilere bu sistemi uyarlamak olacaktır. 
 
Yazılımın, pahalı donanımlara çok daha uygun bir alternatif oluşturabilmesi için ileride aşağıdaki değişikliklerin 
yapılması uygun olabilir; 
• Daha fazla modem desteği: Halen yazılım iki adet modemi tanıyarak, her ikisinin de isteğine aynı anda 

cevap verebilmektedir. Ancak kalabalık sınıflar için daha fazla sayıda modem desteğine gereksinim 
duyulmaktadır.  

• Sesli elektronik posta modülü eklenmesi: Bu modül kişinin kendi elektronik postalarına her yerden 
ulaşmasını sağlayacaktır. Bu modülün kullanılacağı dahili bir haberleşme ağı da olasıdır. 
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ÖZETÇE 
Mikrofondan girilen ses kümesinin ses kartı yardımıyla, öğretilmesi istenen Türkçe kelimeleri 

mikrofondan söyleyerek çıkan analog ses sinyallerini, DSP (Digital Signal Processing) TMS320C6711 DSK 
(Developer Starter Kit) ile dijital sinyallere çevrilerek, bu dijital sinyale FFT yöntemi kullanılarak ses kümelerini 
kodlayıp, elde edilen çıktılar DSP kitinin tampon bölgesine yerleştirilmiş ve Yapay Sinir Ağları (YSA) 
girişlerine gönderilmiştir. Yapay Sinir Ağı ile elde edilen çıktıları bu ses kümelernini eğitilmesi ve öğretilmesi 
sağlanmıştır. Daha sonra girilen test girdilerinin, önceden öğretilmiş olan ses kümeleri ile karşılaştırmaları 
yapılmış ve öğrenme tamamlanmıştır. Öğrenme tamamlandıktan sonra öğretilmiş seslere karşılık Türkçe 
kelimeler eşleştirilmiştir. Daha önceden öğretilmiş kelimeleri sesle mikrofona söylendiğinde,  kelimenin Türkçe 
yazımı görülmektedir. Bu sayede Türkçe yazımını bilmeyen kişilere mikrofona söylediği yazılımını görme 
imkanının bulunması sağlanmıştır 

 
GIRIŞ 

Digital signal Processing (Dijital Sinyal İşleme), çok hızlı ve güçlü bir tip işlemci, matematiksel 
tekniklerle dönüştürmeler yaparak veya bilgi çıkararak, gerçek dünya sinyallerini işleme metodudur. 

 

 
Dijital Sinyal işlemciler, dijital veri iletimin bulunduğu bir çok alanda kullanılmaktadır. Bunları alanlar bazını 
örneklersek: 
 
Ses, Otomotiv, Geniş Bant Çözümler, Dijital Kontrol, Askeri alanda, Optik Ağlar Güvenlik , Telefon- Ses 
İletimi, Görüntü ve Video,Wireless İletişim, Ses Tanıma, Filtreleme, Görüntü İşleme vb. 
 
FFT UYGULAMASI: 

FFT Fast Fourier Transform'un kısaltılmış halidir. Ses sinyalinin ham şekli insan aynı sözcüğü söylese 
de farklı görüntüler almaktadır. Dolayısıyla ses sinyalini ham hali (zaman ve genlik) ile algılamak zordur. Bu 
nedenle çeşitli şekillerde ses sinyali işlenir ve bu şekilde tanınmaya çalışılan bir sistemdir. Yani siz aynı sözcüğü 
ifade eden iki ses sinyaline ham hali ile baktığınızda sinyallerin benzerliğini zor görürsünüz. Ama sinyallerin 
FFT'sine baktığınız da benzerliği daha kolay görebilirsiniz. Ancak FFT'si alınan sinyallerde bazı ufak farklılıklar 
içerirler. [1] [4] 

                    
Şekil 2 a) Al komutunun giriş sinyali     b) Al komutunun 1024luk  

FFT=Gerçel2+Görsel2 grafiği 
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Şekil 3. a) Gel komutunun giriş sinyali        b) Gel komutunun 1024luk  
                   FFT=Gerçel2+Görsel2 grafiği 

FFT ÇIKTILARININ YAPAY SINIR AĞINA UYGULANMASI 
 Girilmiş olan sinyal belli FFT uygulamasına girilmişti. FFT uygulaması bizlere isteğe bağlı olarak 
y1,…yn, çıktılarından n=256, 512, 1024, 2048  olabilir. Bu bölümler Yapay Sinir Ağı Yöntemi olan 
Heteroassociative Memory Neural Network [2] ağı kullanılmıştır. [3] 

 
Şekil 2. Heteroassocitive neural net  
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FFT gelen değerler giriş sinyali öğrenme için belirli bir hedef binary numaralar belirtildi. Sinir ağına yollan 
değerlerle ilgili öğrenme ağırlık değerleri; 

jiijij tseskiwyeniw += )()(   [4] 

bulunarak, öğrenme işlemi tamamlandı. 
si değerleri FFT çıktı olarak belirtildi. ti değerleri hedeflenen örnek değerleri olarak  belirlenmiştir. 

si=(y1, y2, …, yn)  ,  n=256,  512, 1024 
t1=(1000000000000000)   , t2=(1100000000000000) , t3  , …[4] 

Daha sonradan girilen sinyaller aynı sinir ağında ağırlıklar vasıtası ile aratılarak bulundu. 
t1=(1000000000000000) değeri AL sesine karşılık gelmekte ve AL kelimesi ile eşlenmektedir. 
t2=(1100000000000000) ,  değeri GEL sesine karşılık gelmekte ve GEL kelimesi ile eşlenmektedir. 
Böylece t1 , t2 , t3, ….., tn   değerlerine karşılık Türkçe kelimeler eşleştirilmiştir. 
 
SONUÇ: 

Her bir komut sisteme öğretilmesi için üç defa farklı zamanlarda ve farklı ses düzeyinde giriş yapıldı. 
Filtreleme yapılmadan Ses girişlerine FFT yöntemi uygulanarak yapay sinir ağına girişlerine verildi ve öğrenilen 
değerler bellekteki tampon bölgesinde tutuldu. Sonradan yapılan test işlemlerinde girilen Türkçe komut seslerini 
%95 hatasız  bulmuştur. %5 hatanın olmasın sebebi ses girişlerine filtreleme yapılmamasından meydana geldiği 
tespit edilmiştir. Öğrenme tamamlandıktan sonra öğretilmiş seslere karşılık Türkçe kelimeler eşleştirilmiştir. 
Daha önceden öğretilmiş kelimeleri sesle mikrofona söylendiğinde,  kelimenin Türkçe yazımın görülmesi 
sağlanmıştır. Bu sayede Türkçe yazımını bilmeyen kişilere mikrofona söylediği Türkçe sesin  kelime yazılımını 
görme imkanının bulunması sağlanmıştır 
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ÖZET 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Uzaktan 
Eğitim Enstitüsü bünyesinde EMUOnline programında, üç yıldır lisans ve önlisans öğrencilerine bazı dersler 
çevrimiçi (online) olarak verilmektedir. Ayrıca, 2002/2003 Akademik Yılı’nda YÖK onayı ile Internet 
üzerinden Bilgi Yönetimi Önlisans programı öğrenime başlamıştır. Bu bildiride, EMUOnline ve Bilgi Yönetimi 
programlarının kazandırdığı deneyimlerin ışığında, üniversitelerimizde çevrimiçi ders hazırlama süreci, gereken 
destek ekibi ve örgütlenme yapısı, ders sunma süreci, çevrimiçi ders hazırlamada gereken yazılım araçları, ve 
bunların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları 
aktaracağız. Ayrıca, bu konularda ileride benzer çalışmalarda karşılaşılabilecek kurumsal ve yöntemsel sorunlara 
dikkat çekip, elimizden geldiğince bazı çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. 
 
Anahtar Sözcükler:  Uzaktan eğitim, Çevrimiçi eğitim, Internet üzerinden eğitim. 

ABSTRACT 

An online education program called EMUOnline is run at the Eastern Mediterranean University, 
located in the Turkish Republic of Northern Cyprus for the last three years, under the Distance Education 
Institute, in which some university courses are taught asynchronously over the Internet. In addition to this, a new 
two-year Information Management degree program has been started over the Internet in the 2002/2003 
Academic Year with the approval of the Turkish Higher Education Council. In this paper, considering the 
experience gained by the EMUOnline and Information Management programs, the online course preparation 
process, the technical support team, the organizational structure, the course delivery process, and the software 
packages needed for online education, applied at the Eastern Mediterranean University shall be listed. Then, 
problems that can be faced with in similar programs shall be stated and some solution approaches for those 
problems shall be discussed. 
 
Keywords : Distance education, Online education, Internet-based education. 
 
GİRİŞ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 1998 yılından başlayarak, özellikle Internet üzerinden asenkron 
uzaktan eğitimin gelişme çizgisini dikkate alarak, bu konuda yürütülecek çalışmaları koordine etmek üzere yeni 
bir akademik örgütlenme arayışına başlamıştır. DAÜ Senatosu, 2000 yılı başında, DAÜ öğrencilerine ve 
üniversite dışına verilecek uzaktan eğitim derslerinin çalışmalarını yürütmek üzere DAÜ Uzaktan Eğitim 
Enstitüsünün kurulmasına karar vermiş ve Enstitü 2001 yılında K.K.T.C. hükümetinin onayı ile resmen 
kurulmuştur. 
 
Uzaktan Eğitim Enstitüsünün destek ve gözetiminde, 2000/2001 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi’nden 
başlayarak, DAÜ lisans ve önlisans programlarındaki bazı dersler, öğrencilere çevrimiçi olarak verilmeye 
başlanmıştır. EMUOnline adı verilen bu program, içinde bulunduğumuz 2002/2003 Akademik Yılı İlkbahar 
Dönemi’nde altıncı dönemine girmiştir (Aybay 2002, EMUOnline Web sayfası, 2003). 
 
EMUOnline programı, ve bu programla aynı zamanda başlayan ve İngilizce öğreniminde %20 oranında 
çevrimiçi eğitim desteği öngören DAÜ Hazırlık Okulu ‘Esnek Öğrenim Projesi’, DAÜ’nün çevrimiçi eğitim 
konusunda ilk deneyimlerini oluşturmuştur. Halen bunlara ek olarak DAÜ Yabancı Diller Okulu’nun öğretim 
elemanları için CCTD sertifika programının bir bölümü de çevrimiçi olarak verilmektedir. 
 
DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü, 2002/2003 Akademik Yılı’nda da YÖK tarafından onaylanan Internet 
üzerinden Bilgi Yönetimi Önlisans programını başlatmıştır (Bilgi Yönetimi Web sayfası, 2003).  

 
Son yıllarda, çevrimiçi eğitsel desteğin normal yüzyüze eğitim programlarını yürüten üniversite öğrencilerinin 
de kullanımına açılması için girişimler yapılmaktadır. Bu girişimler, öğreten değil, öğrenci merkezli, yaratıcı ve 
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problem çözmeye dayalı eğitim yöntemlerinin kullanılması için sürdürülen yenilikçi çalışmalarla da 
çakışmaktadır (Tam, 2000, Thompson v.d., 2003).  
 
Örneğin, ABD’de Massachusetts Institute of Technology (MIT), verilen derslerin tümü için, sadece kendi 
öğrencilerine değil, Internet üzerinden ulaşabilecek herkese açık olacak şekilde derslere çevrimiçi destek 
sağlayacak OpenCourseWare adlı yeni bir projeyi yürürlülüğe koymuştur  (MIT OpenCourseWare web 
sayfaları, 2003). 
 
Bu gelişmelere koşut olarak, DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü ‘Online Ders Destekleme İnisiyatifi’ adı verilen 
bir projeyi 2003 yılı başında devreye koymuştur. Bu projede amaç, yüzyüze verilen derslerde öğrencilere 
yardımcı olacak ek materyal üretilmesi ve örnek sorular ve anlatılan konuları açıklayıcı bilgiler içeren bu ek 
materyalin Web üzerine konarak tüm Türk üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin kullanımına 
sunulmasıdır. 

 
Bu bildiride, öncelikle EMUOnline ve Bilgi Yönetimi programlarının kazandırdığı deneyimlerin ışığında, 
üniversitelerimizde çevrimiçi ders hazırlama süreci, gereken destek ekibi ve örgütlenme yapısı, ders sunma 
süreci, çevrimiçi ders hazırlamada gereken yazılım araçları, ve bunların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili 
olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları aktaracağız. Daha sonra, bu konularda ileride benzer 
çalışmalarda karşılaşılabilecek kurumsal ve yöntemsel sorunlara dikkat çekip, elimizden geldiğince bazı çözüm 
önerileri sunmaya çalışacağız. 
 
 
AMAÇ 

Bu makalenin ana amacı, yüksek okullarda okuyan gençlerimizin sayısını arttırmaya, ve yüksek 
öğrenim veya lisansüstü öğrenim olanağı bulamamış yurttaşlara daha yaygın eğitim hizmeti vermek için 
geliştirilmesi gerektiğine inandığımız çevrimiçi uzaktan eğitim konusunda, EMUOnline ve Bilgi Yönetimi 
programlarını yürütmemizin getirdiği üç yıllık deneyimimizi aktarmak, bu konuda uygun kurumsal örgütlenme, 
eleman bulunması ve yetiştirilmesi konularına değinmek, çevrimiçi ders hazırlama ve sunma süreçlerindeki 
yaklaşımımızı aktarmak, ve karşılaşılan bazı sorunlar ile bunların çözüm önerilerini bu konuda çalışanlara 
sunmaktır. 
 
SORUN 

K.K.T.C.’de üniversite sayı ve kapasitelerinin yeterli olması sayesinde oldukça yüksek bir yüksek 
öğrenime devam yüzdesi olmasına karşın, Türkiye’de yüksek öğretimde okullaşma oranı ne yazık ki istenen 
düzeye ulaşamamıştır. Genç nüfusun ülke nüfusu içindeki payının giderek artması, 8 yıllık temel eğitimin 
yürürlüğe girmesi, buna karşılık üniversite sayısının ve yükseköğretim programları sayısının istenen hızda 
artmaması nedeniyle, acil önlem alınmazsa, yüksek öğrenime devam edemeyenlerin oluşturduğu ‘küskünlerin’ 
sayısı önümüzdeki yıllarda giderek artacaktır. 
 
Buna ek olarak, bir iş yerinde çalışmakta olan, ve çalıştığı alanda bilgisini geliştirmek veya lisansüstü öğrenim 
görmek isteyen kişiler de önlerindeki kapıların kapalı olduğunu görmektedirler.  
 
Türkiye’de yüksek öğretim sorumluluğunu üstlenmiş olan üniversite ve yüksek okulların sayılan eksiklerin en 
azından bir kısmını kapatibilecek olan uzaktan eğitim konusundaki gelişmelerin dışında kalmaması, aksine, 
içinde yer alarak bu yeni alanda başlatılacak denemelerle bilgi birikimi ve deneyimli eleman yetişmesi için 
katkıda bulunması şarttır. 
 
Ayrıca, üniversitelerde verilmekte olan derslerin günümüz koşullarına uygun olarak Web sayfalarının 
hazırlanması, bu sayfalara dersin daha kolay kavranmasını sağlayacak görsel malzeme, örnek problemler ve 
çözümleri, Internet üzerinde konu ile ilgili kaynaklara bağlantılar gibi destekleyici bilgilerin konması gereklidir. 
 
YÖNTEM 

DAÜ’de üç yıldır Uzaktan Eğitim Enstitüsü koordinasyonu altında yürütülmekte olan EMUOnline 
programında, üniversitenin değişik fakülteleri ve yüksek okullarından bazı dersler çevrimiçi eğitim yolu ile 
öğrencilere verilmektedir. Programda, içinde bulunduğumuz 2002/2003 Akademik Yılı İlkbahar Dönemi’ne 
kadar altı dönemde çeşitli fakültelerden toplam 10 ders 33 kere, toplam 1417 öğrenciye çevrimiçi olarak 
verilmiştir. Bu derslerin dökümü aşağıda Tablo-1’de yer almaktadır. 
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Tablo-1    EMUOnline dersleri 
 

Ders Bölüm                        Öğretim Üyesi 
CMPE-231 Data Structures Bilgisayar Mühendisliği E. Başar 
MGMT-407 Total Quality Man. İşletme Ö. Yağız 
ECON-431 Gender and Devel. Ekonomi F.G. Lisaniler 
ARCH-322 Hist. of Arch. IV Mimarlık I. Lerner 
ARCH-509 Analysis Tech. Mimarlık U. Dağlı 
ARCH-329 History of Cyprus Mimarlık N. Yıldız  
ARCH-348 Solar Control Mimarlık E. Aksugur 
CE-475 Space Civil Eng. İnşaat Mühendisliği C. Toklu 
CSIT-321 Man. Info. Sys. Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu C. Yetkili 
CSIT-444 Web Design Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Y. Özden 

 
Yukarıda sıralanan derslerin çevrimiçi içeriklerinin hazırlanması, ilgili öğretim üyesi ile Uzaktan Eğitim 
Enstitüsü’nden bir öğrenci asistanın yer aldığı ekiplerce gerçekleştirilmiştir. Bu ekipler, çoğunlukla kelime 
işlemci programları ile hazırlanmış ders notlarını HTML diline çevirerek ASP dokümanlarına dönüştürmüştür. 
Ayrıca ardışık saydamlardan oluşan sunumlar, animasyonlar, taranan fotoğraf ve diyalar ile video klipler gibi ek 
multimedya materyal de ders asistanları veya Enstitü özel tasarım gruplarınca çeşitli kişisel bilgisayar paket 
programları kullanılarak hazırlanmıştır.  
 
Derslerin web sayfalarında ilk seviyelerde ortak bir arayüz kullanması gerektiğine karar verilerek EMUOnline 
ana sayfasının ve derslerin üst seviye sayfalarının ortak tasarımı yapılmıştır. Bu sayfalarda ileri ve geri gitmeyi 
kolaylaştırıcı tuşlara yer verilmiş, ortak yan çerçevedeki tuşlarla da sayfalar arasında dolaşmaya (navigasyon) 
kolaylık getirilmiştir. Bazı öğrencilerin sayfalara yerleşke dışından, Internet servis sağlayıcıları üzerinden 
ulaşmak isteyebileceği dikkate alınarak, ana sayfa ve üst düzey sayfalarda grafik karakter kullanımı en aza 
indirilmiştir. 
 
Web sayfası tasarımı ve arayüz hazırlama konusunda Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı olarak kurulan 
Enformatik Milli Komitesi’nin yayınladığı çevrimiçi dersler için tasarım kılavuzuna (EMK İlkeler Web Sayfası, 
2003) ve bu konuda yayınlanmış kitaplara başvurulmuştur. 
 
Uzaktan Eğitim Enstitüsü bünyesinde EMUOnline programı için çeşitli destek ekipleri oluşturulmuştur. Bu 
ekipler arasında : 
a) Web ve grafik tasarımı,  
b) ASP ve veritabanı tasarımı ve  
c) Multimedya destek ekipleri programın başlatılmasında ve yürütülmesinde önemli rol oynamışlardır.  
 
Her ekip, konularında bilgili ve deneyimli bir veya iki asistan ile, iki ile altı arasında öğrenci asistandan 
oluşmuştur. 
 
Programın başında, çevrimiçi ders verecek öğretim üyelerine Web sayfası tasarımı gibi bazı kısa kurslar 
verilmesine rağmen, programda ders veren hemen tüm öğretim üyeleri kişisel bilgisayar kullanımı konusunda 
yeterli ve deneyimli kişilerden oluşmuştur. 
 
Derslerin sunuluşunda ise bir öğrenci asistan kayıt işlemleri, sınıf listelerinin oluşturulması, öğrencilere 
kullanıcı adı ve şifre verilmesi, dersle ilgili açıklamaların hazırlanıp Web sayfalarına konması gibi işleri 
yürütmüştür. Öğretim üyeleri, öğrencilerle Internet üzerinden yapılan canlı tartışma (chat) oturumlarını 
düzenleyerek yönetmişler, ayrıca tartışma bültenlerinde (discussion board) yönlendirilmiş tartışmalar başlatmış, 
ve öğrencilerin çevrimiçi olarak geliştirdikleri ödev ve projeleri değerlendirmişlerdir. 
 
Bazı derslerde ders notları ve ek materyal dönem içinde bölüm bölüm öğrencilere açılırken, bazı derslerde 
dönem başında tüm bölümler ders Web sayfalarına konmuştur. 
 
Dönem başında Enstitü asistan ve öğrenci asistanları tarafından arzu eden öğrencilere 3 saatlik temel bilgisayar 
kullanımı eğitimi ve tüm öğrencilere en az 2 saatlik çevrimiçi etkileşimli tartışma programları eğitimi 
verilmiştir. 
 
Bazı EMUOnline derslerinde öğretim üyeleri, öğrencilerin yerleşkede olmalarından yararlanarak, haftada bir 
veya iki haftada bir 45 dakika kadar yüzyüze tartışma saatlerinde öğrencileri ile bir araya gelmişlerdir. 
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Öğrenciler de yerleşkede bulunmanın avantajını kullanarak, ilgili öğretim üyelerini ofislerinde ziyaret ederek 
bazı konuları yüzyüze danışma ve tartışma şansı bulmuşlardır. 
 
Program süresince ders veren öğretim üyeleri ile her dönem en az iki genel toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda 
ders materyallerindeki eksiklikleri gidermede yardımcı olacak ve ders hazırlama sürecini kısaltarak çevrimiçi 
derslerin kalitesini arttıracak yazılım destek paketleri üzerine görüş alışverişi yapılmış, ayrıca öğrencilerle dersi 
veren öğretim üyeleri, ve ders verenlerle öğrenci asistanlar ve Enstitü arasında gözlenen iletişim sorunları, 
bunların nedenleri ve çözüm yolları irdelenmiştir. 
 
DAÜ Üniversite Yönetim Kurulu, DAÜ öğrencilerinin EMUOnline programı çerçevesinde lisans 
programlarında 40 dersten en çok 4 tanesini, önlisans programlarında da 20 dersten en çok 2 tanesini 
alabileceğine karar vermiştir. 
 
Bilgi Yönetimi programı yerleşke dışı öğrencilere yönelik olduğundan, programın başında öğrenciler Kıbrıs’a 
davet edilerek bir haftalık bir uyum (oryantasyon) programına katılmışlardır. Bu programda öğrencilere 
programın amaçları ve alacakları dersler hakkında bilgi verilmiş, Internet erişimi ve temel bilgisayar kullanımı 
bilgileri aktarıldıktan sonra, programın etkileşimli çalışabilmesi için önem taşıyan karşılıklı tartışma oturumları 
ve tartışma bültenlerinin kullanımı için ayrıntılı açıklamalar yapılmış, ayrıca öğrencilerin birbirleri ile ve ders 
veren öğretim elemanı ve asistanlarla tanışmaları sağlanmıştır.  
 
BULGULAR 

EMUOnline ya da Bilgi Yönetimi benzeri bir programın başarı ile uygulanabilmesi için DAÜ’de 
kullanılan Uzaktan Eğitim Enstitüsü benzeri, sadece bu tür programlarla ilgilenecek bir kurumsal 
organizasyonla işe başlanması şarttır.  
 
Açılacak ilk dersleri verecek öğretim üyelerinin rahat bilgisayar kullanabilen, Internet üzerindeki kaynaklara 
ulaşıp derslerinde bunlara yer verebilen ve orta düzeyde de olsa Web sayfası tasarımı ve kelime işlemciler 
konusunda bilgili kişilerden seçilmesi yerinde olacaktır.  
 
Bu tür programların başlatılabilmesi için çevrimiçi ders tasarımında iki ayrı yaklaşım söz konusudur : 
 
1. Kullanılacak ana sayfa ve diğer sayfaların tasarımını, temel çerçeve yapılarını, sayfalar arası geçişlerde 
kullanılacak menü ve ikonları ilgili enstitünün ve üniversitenin kaynakları ile hazırlamak. Bu yöntem seçilirse, 
enstitünün Web ve grafik tasarımı, programlama ve veritabanı konularında yeterli sayıda eleman bulması 
gerekeceği gibi, deneyim eksikliği nedeniyle hata yapma ve çalışmaları istenen sürede bitirememe riskleri de 
artacaktır. 
2. Çevrimiçi uzaktan eğitim için dünyada program geliştiren ve satan bir şirketle anlaşarak, tümüyle onların 
paketlerine bağlı bir sürece girmek. Bunun için öncelikle üniversitenin ilgili program paketinin satın alınması 
için önemli bir kaynak ayırması gereklidir. Ayrıca uygulamada satın alınan pakete bağımlı kalınacağından, 
tasarım konusunda deneyimli eleman yetiştirilemeyecektir. 
 
Son yıllarda çevrimiçi ders tasarımı paket programı satan şirketlerin bazıları tekelleşmeye varacak düzeyde 
piyasaya hakim olmayı başarmışlardır. Yakın zamana kadar bu şirketlerin programlarını üniversiteler yılda 
birkaç bin Amerikan Doları vererek kullanabilirken, son fiyat değişiklikleri ile bu miktar onbinlerce Dolara 
sıçramıştır (Young, 2002). Özellikle ders alan öğrenci sayısına bağlı olarak ücretlendirme yapılması 
üniversiteleri zor durumda bırakmıştır.  
 
Çevrimiçi ders tasarımı konusunda DAÜ, birinci seçeneği tercih etmiştir. Ülkemizde çevrimiçi ders tasarımı 
için ODTÜ’nün geliştirdiği ve satmaya başladığı NetClass yazılımından sonra (Yalabık vd. 2002), DAÜ de 
kendi geliştirdiği EMU-LMS paketi ile canlı tartışma ve tartışma listeleri programları, tarih denetimli 
açıklamalar, çevrimiçi sınav yaratma ve değerlendirme paketleri ve kayıt ve öğrenci izleme sistemlerini 
desteklemektedir (Dağ 2003). Belki bundan da önemlisi, biraraya gelen bu konuda deneyimli genç ve enerjik 
bir ekip ve bu ekibin tasarım konusunda edindiği bilgi birikimidir. 
 
DAÜ’nün tercihini destekleyen yeni gelişmelerden biri de ABD’de Stanford University ve University of 
California at Berkeley’in başını çektiği, şirketlere karşı çevrimiçi ders materyalleri oluşturabilmek için bağımsız 
ve açık yazılım geliştirmeyi amaçlayan Open Knowledge Initiative olmuştur. Bu oluşum, DAÜ olarak bizim 
duyduğumuz şirketlere bağımlı olma ile ilgili kaygıları paylaşmaktadır. 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 140 

EMUOnline programında verilen derslerin bazıları aynı dönem içinde hem çevrimiçi, hem de yüzyüze 
gruplarda açılmıştır. Dönem sonunda verilen harf notlarına bakıldığında, çevrimiçi ve yüzyüze grup notları 
arasında genel olarak önemli bir fark olmadığı gözlenmiştir. Ancak ilk dönem verilen CMPE-231 dersinde dört 
gruptan birini oluşturan çevrimiçi grubun genel not ortalamasının diğer grupların (100 üzerinden) 5 not üstünde 
olduğu dikkati çekmiştir (Aybay, 2002). 
 
Öğrencilerin EMUOnline dersleriyle ilgili olarak doldurdukları anketler, EMUOnline programının başarılı 
olarak nitelendiğini, öğrencilerin çevrimiçi ders almayı yeni teknolojinin yakından izlenmesi açısından önemli 
bulduklarını ve genel olarak programdan memnun olduklarını göstermektedir. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de yüksek okullaşma oranının arttırılması için, çevrimiçi lisans, önlisans ve lisansüstü 
derslerinin çeşitli üniversitelerde deneme niteliğinde verilmesi ile, hem bu konuda deneyimli çekirdek gruplar 
oluşturulabilecek, hem de ileri teknolojinin eğitim sürecinde kullanımı konusunda ciddi bir bilgi birikimi 
sağlanabilecektir.  
 
EMUOnline ve Bilgi Yönetimi benzeri uzaktan eğitim projelerinin üniversitelerde yaygınlaştırılabilmesi için 
Yüksek Öğretim Kuruluna ve bu kurula bağlı olarak görev yapmakta olan Enformatik Milli Komitesine 
üniversitelerin çevrimiçi ders hazırlama ve sunma deneyimlerini paylaşabilmesi ve hazırladıkları çevrimiçi ders 
tasarımı programlarını paylaşmalarının sağlanması için önemli koordinasyon görevleri düşmektedir. 
 
Çevrimiçi ders tasarımı konusunda yeterli (en az 1, mümkünse 2 yıl) deneyimi kazanan üniversitelerin, iki yıllık 
önlisans programlarından başlayarak, ağırlıklı olarak çevrimiçi yöntemlerle verilecek diploma programları 
açmaya yönelmesi gereklidir. Bu konuda Türkiye’de ilk kez 2001/2002 Akademik Yılı’nda Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, Internet üzerinden iki yıllık Bilgi Yönetimi programını açmıştır. Daha sonra, Sakarya Üniversitesi, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi 2002 yılı ÖSS kitapçığına giren Internet üzerinden önlisans 
programları başlatmışlardır. Diğer üniversitelerimizin de gerekli alt yapı ve kurum içi organizasyonları 
tamamlayarak bu tür programlar başlatmaları yararlı olacaktır. Yeni program tasarlayacak öğretim üyelerinin 
yönetsel sorunlar için Suzanne Levy’nin makalesine (Levy, 2003), başlattıkları programları değerlendirmek 
isteyenlerin de Alfred P. Rovai’nin makalesine (Rovai, 2003) başvurmalarını öneririz. 
 
Öte yandan, öğrenen merkezli ve problem tabanlı eğitime geçiş için üniversitelerimizde 5 yıl içinde tüm 
derslerin Internet üzerinden ulaşılabilecek şekilde Web sayfalarının düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu 
sayfalarda dersin içeriği, işlenişi, öğrencilerin uyması gereken kurallar, notlamanın nasıl yapılacağı, ödevler, 
projeler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmelerine yardımcı olacak çevrimiçi kısa sınavlar yer almalı, ayrıca 
konu ile ilgili Internet üzerinde yer alan kaynaklara bağlantılar verilmelidir. Bu konuda Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, daha once belirttiğimiz gibi, çalışmalara başlamıştır. 
 
TEŞEKKÜR 

Makalemizin sonunda, EMUOnline ve Bilgi Yönetimi programlarının gerçekleşmesinde katkısı olan 
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EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Hülya İZ BÖLÜKOĞLU 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi, Doçent 

 
 
GRAFİK SANATLAR  

Grafik sanatlar, grafiksel düşüncenin anlatımıdır. Bir kuruluşun, bir ürünün, olayın, yaşantının duyuru 
ve tanıtım amaçlı olarak iletişim kanalları yaratacak biçimde yeni bir varoluş biçimine dönüştürülmesidir. Bu 
süreçte konu ve mesaja ilişkin yoğunlaşma formüle edilmekte, kitle ile bir iletişim kurulmaktadır. Bir keşif ve 
buluş süreci sonucunda, etkileyici şiirsel bir bütünlük ortaya çıkarken aynı zamanda detaylı bir hesap kitap süreci 
de yaşanmaktadır. Yaşanılan bu süreç adlandırılacak olursa buna grafik tasarım süreci demek uygun olur (7).  

 

Grafik tasarım sürecinde, hergün karşılaştığımız sıradan bir ürün, tasarımcının düşünsel boyutunda sanki başka 
bir biçime, başka bir ürüne dönüşür.Tasarımcının, yaratım sürecinde bambaşka anlamlar yüklediği bu ürün öyle 
bir değişime uğramıştır ki, artık başka bir kimlik ile karşımıza çıkar. İzleyicinin dikkatini çekerek onu etkisi 
altına alır. İzleyicinin sahip olmak için yarıştığı bir ürün oluverir birden. Ayrıca çevreyi de güzelleştirerek 
günlük yaşamamızın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. O farklı kişiliği ile hedef  kitlesine ulaşır ve onu 
yönlendirmeye başlar. 

Günlük yaşamımızda her an karşılaştığımız bir başka deyişle yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan; 
amblemler, afişler, broşürler, bilboardlar, pullar, ambalajlar, sloganlar, reklam metinlerinin yazımı, işaret 
sistemleri, radyo ve televizyon reklamları, web sayfaları gibi birçok konu grafik sanatlar alanına girer. 

Grafik sanatların amacı; insanın salt estetik zevklerinin gelişmesine, giderilmesine araç olmak değil onun günlük 
yaşamında karşılaştığı hemen tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, uyarıcı, 
bilgilendirici rolü ile yardımcı olmak, katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, haberleşme, ulaşım, eğitim, sağlık, 
endüstri, ekonomi, ticaret, yönetim , uluslararası ilişkiler ve kültür gibi pek çok alana hizmet etmektedir (1). 

Tasarım ürünlerinin çoğu, kendi özelliklerine uygun araç ve teknik yardımı ile biçimlenirler. Grafik ürünler de 
birçok üretim teknikleri yardımı ile biçimlenir, kitlelere sunulmak için çeşitli tanıtım, yayım ve çoğaltma 
tekniklerinden yararlanır. Bu ürünlerin herbiri farklı özellikler içerdiği için ürünün oluşumunda özel yöntem ve 
tekniklerin araştırılması gerekmektedir. 

Bunun yanısıra Grafik sanatlar dinamik bir yapı içerir. Güncel değişimleri izleyemediği sürece etkin olma 
özelliğine de sahip olamaz.Bu nedenle grafik tasarımcının, toplumun gelişim ve değişimini tüm yönleri ile 
izlemesi gerekmektedir.   

 

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE GRAFİK SANATLAR 

Grafik sanatlar yaratım ve basım aşamalarında güncel teknoloji ile hep iç içe olmak zorundadır. Bu 
nedenle de teknolojik gelişimler grafik sanatları çok etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Örneğin; 
Fotografın icadı, fotografın basım teknolojisinde kullanılması, yeni basım teknolojilerinin gelişimi (tipo, ofset, 
tifdruk.gibi). Bilgisayarın bulunuşu, digital basım tekniklerinin gelişmesi gibi yenilikler, grafik sanatları bir çok 
sanat dalından daha da fazla etkilemiştir. 

 

Bu nedenle grafik sanatçısı üstlendiği bu sorumluluğu işlevine en uygun bir biçimde ve hızla yerine getirebilmesi 
için bilimin verileri yanında en ilkel araç ve teknikten en gelişmiş araç ve teknolojiye kadar hemen hepsini 
kullanma gereğini duyar. Uğraşısının ve ihtiyaçların gereği buna zorunludur. Bu durum onu dünyanın hemen 
heryerinde ve herzaman hızla değişen ve gelişen teknolojiyi takip etmeye, onu kullanmaya, grafik ürünleri 
yaratmak için yeni üretim teknikleri bulmaya zorlar. Aksi halde işlevini yerine getiremez (1). 

Günümüzde birçok insan  gelişen dünyanın en mükemmel teknolojik yaratılarından olan bilgisayarları iyi bir 
şekilde kullanabilmektedir. Ama bilgisayarla grafik tasarım yapmak farklı bir düşünsel çabanın sonucudur. Bu 
farklı düşünce  potansiyeline sahip olamayanlar,  bilgisayar aracılığı ile ancak, anlamsız hazır görüntülerin 
birleştirilmesinden öteye gidemeyen, anlatım ve etki yönünden zayıf, amaca ulaşmayan tasarımlar yapabilirler.  
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GRAFIK TASARIM EĞITIMININ GÜNÜMÜZE UYGUNLUĞU  

Sürekli gelişen-değişen, teknolojinin  olanaklarından yararlanmayan eğitimin, artık, günün toplumsal ve 
bireysel beklenti ve gereksinimlerine yanıt veremeyeceği düşünülmektedir (4). 

Günümüzde etkin bir rol oynayan, bilgi çağının en önemli getirilerinden biri olan bilgisayarlar, birçok alanda 
olduğu gibi sanat  eğitiminin de vazgeçilmez bir parçası durumundadır (3).  

Grafik Sanatlar eğitiminin de bu değişimlere paralel olarak güncellenmesi gerekli olmaktadır. Öğretmen 
yetiştiren eğitim fakültelerinin grafik tasarım uygulamalı derslerinde bilgisayarların kullanımı kaçınılmaz 
olmuştur. Grafik tasarım sürecinde bilgisayarlar tasarımcıya sayısız olanaklar sunmakta ve tasarımın 
oluşumunun hızlanmasına neden olmaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişmelerle de çeşitli ülkelerde yapılan 
grafik tasarım çalışmalarına hızla ulaşılabilmektedir. Bu farklı kültürlerin anlatım yöntemlerini incelemek, 
tasarımcının yeni düşünme yolları bulmasına neden olmaktadır.. 

Birçok eğitim kurumunda olduğu gibi Eğitim Fakültelerinde de eğitim – öğretim  sürecinde güncel 
teknolojilerden yararlanmak pek mümkün olamamaktadır. Türkiye’deki  eğitim fakültelerinin bazılarında Resim- 
İş Eğitimi Anabilim dallarında  bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında grafik 
tasarım derslerinin çalışmalarını yapabilen; 

Adana’da Çukurova Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, 

Bursa’da Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, 

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fatih Eğitim Fakültesi, 

Ankara’da Gazi Üniversitesi. Gazi Eğitim Fakültesi’nin 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Anabilim Dallarında grafik anasanat atölye derslerini alan 3. ve 4.sınıf 
bir gurup öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anketle Bölümlerindeki bilgisayar laboratuvarlarının kapasiteleri ve 
diğer özellikler incelenerek, öğrencilerin grafik tasarım çalışmalarında bilgisayar kullanımı konusundaki 
değerlendirmeleri saptanmaya çalışılmıştır.  

 Bu anket çalışması; 

� Fakültedeki bilgisayar laboratuvarlarının fiziksel yapısı, 

� Öğrencilerin;  

∗ Bilgisayar destekli tasarımı öğrenme olanakları, 

∗ Bilgisayarlı grafik tasarım çalışmalarının tasarımlarına getirdiği olanakların değerlendirilmesi,  

∗ Bilgisayar alabilme konusundaki olanaklar, 

∗ Grafik Tasarım çalışmalarında bilgisayar kullanımıyla ilgili diğer değerlendirmeler, 

olarak beş bölümden oluşmaktadır.  
 
ANKET SONUÇLARI 
� Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında bilgisayar 

laboratuvarlarının fiziksel yapısı ve öğrenciler tarafından kullanılabilirliği açısından değerlendirilmesinde 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Üniversite Fakülte Bil.Atölye. 
Bil. 
Say. 

Aktif. 
Bil. 
Say. 

Grafik 
Tasarım 
Programı* 

İnternet 
Bağlantısı 

G.T. Öğret. 
Öğ. Ele. 

seç. 
ders 

kaç 
saat 

Tem. Bil. 
Ders. 

Gazi 
Üniversitesi  

Gazi Eğitim 
Fakültesi var 10 6 1-2-3 3 tanesi var yok -  word+ofis 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi var 5 3 1-3 var yok var 3  word+ofis 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi var 6 4 1-3 1tanesi var 

3-4 
var 3 word+ofis 

Karadeniz 
Teknik 
Üniversitesi 

Fatih 
Eğitim 
Fakültesi var 10 10 1-2-3-4 yok yok yok -  word+Ofis 

*1- Photoshop          2- Corel Draw        3- Free Hand        4- Diğer: Flash-5 

 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 144 

� Öğrencilere grafik tasarım çalışmalarında bilgisayar desteği ve laboratuvarlarından yararlanma düzeyi ile 
ilgili aşağıda belirtilen sorulara verilen yanıtlar tablolarda sunulmuştur. 

 
∗ Grafik tasarım çalışmalarınızda laboratuvardaki bilgisayarı kullanabiliyor musunuz? 

  
Evet Kısman Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 10 29,4 17 50,0 7 20,6 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 1 7.7 5 38.5 7 53.8 

Uludağ Üniversitesi 
Eğitim 
Fakültesi 4 21,1 11 57,8 4 21,1 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 5 17,9 8 28,6 15 53,5 

Toplam  20 21,3 41 43,6 33 35,1 
 

∗ Grafik tasarım çalışmalarınızda istediğiniz kadar bilgisayarlarda çalışabiliyor musunuz? 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 3 8,8 8 23,5 23 67,7 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 0 0,0 6 46,2 7 53,8 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 1 5,3 8 42,1 10 52,6 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 0 0,0 6 21,4 22 78,6 

Toplam  4 4,2 28 29,8 62 66,0 
 

∗ Bilgisayar destekli grafik tasarım için gerekli programları nerede öğrendiniz? 
 

Fakülte Dışında Fakültede 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi 34 1,00  0,00 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10 1,00  0,00 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 12 0,75 4 0,25 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 25 0,89 3 0,11 

Toplam  81 0,92 7 0,08 
 

∗ Grafik tasarım derslerinde bilgisayar kullanımı çalışmalarınızın sonuçlanmasını hızlandırıyor mu? 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 23 67,6 7 20,6 4 11,8 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 3 23,1 4 30,8 6 46,2 

Uludağ Eğitim 16 84,2 2 10,5 1 5,3 
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Üniversitesi Fakültesi 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 8 28,6 10 35,7 10 35,7 

Toplam  50 53,2 23 24,5 21 22,3 
 

∗ Bilgisayar, grafik tasarım çalışmalarınızda çözüm olanaklarını arttırıyor mu? 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 24 70,6 5 14,7 5 14,7 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 4 30,8 6 46,2 3 23,1 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 17 89,5 1 5,3 1 5,3 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 13 46,4 10 35,7 5 17,9 

Toplam  58 61,7 22 23,4 14 14,9 
 
 

∗ Bilgisayar destekli tasarım programları yaptığınız çalışmaları daha iyi sonuçlanıyormu? 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 20 58,8 10 29,4 4 11,8 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 5 38,4 4 30,8 4 30,8 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 17 89,5 2 10,5  0,0 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 14 50,0 13 46,4 1 3,6 

Toplam  56 59,5 29 30,9 9 9,6 
 

∗ Bilgisayar destekli tasarım programlarının yaratıcılığınızı olumlu etkilediğini düşünüyor musunuz? 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 18 52,9 9 26,5 7 20,6 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 3 23,1 2 15,4 8 61,5 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 12 63,1 4 21,1 3 15,8 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 9 32,1 12 42,9 7 25,0 

Toplam  42 44,7 27 28,7 25 26,6 
 

∗ Grafik tasarım programlarını iyi bilmemeniz çalışmalarda zaman kaybına ve verimdüşüklüğüne neden 
oluyor mu? 
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Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 7 21,2 12 36,4 14 42,4 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 3 23,1 6 46,2 4 30,8 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 6 37,5 5 31,3 5 31,3 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 5 17,9 9 32,1 14 50,0 

Toplam  21 23,3 32 35,6 37 41,1 
 

∗ Evinizde bilgisayar varmı? 
 

Var Yok 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi 27 79,4 7 20,6 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7 53,8 6 46,2 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14 73,7 5 26,3 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 8 28,6 20 71,4 
 
Toplam  56 59,6 38 40,4 

 
∗ 9,ilgisayar destekli grafik tasarım çalışmalarınızı genellikle nerede yapıyorsunuz? 

 
Evindeki 
bilgisayarda 

Okuldaki 
bilgisayarda Herikisindede 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 22 68,8 5 15,6 5 15,6 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 5 38,5 6 46,2 2 15,3 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 11 68,8 2 12,4 3 18,8 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 4 33,3 4 33,4 4 33,3 

Toplam  42 57,5 17 23,3 14 19,2 
 
 
∗ Bilgisayar destekli grafik tasarım çalışmalarında zorlandığınız süreç; düşünsel süreç mi, uygulama 
süreci mi?  

 
Bilgisayar 
bilmemek 

Tasarımı ortaya 
koyamamak Cevapsız 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 21 67,7 5 16,1 5 16,1 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 8 61,5 5 38,5  0,0 

Uludağ Eğitim 7 36,8 7 36,8 5 26,3 
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Üniversitesi Fakültesi 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 22 78,6 3 10,7 3 10,7 

Toplam  58 63,7 20 22,0 13 14,3 
 
 
∗ Grafik tasarım derslerinde bilgisayar kullanmadan başarılı olunabilinir mi? 
 
 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 8 23,5 12 35,3 14 41,2 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 3 23,1 6 46,2 4 30,7 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 6 31,6 10 52,6 3 15,8 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 14 50,0 13 46,4 1 3,6 

Toplam  31 33,0 41 43,6 22 23,4 
 

∗ Bazı arkadaşlarınızın grafik tasarım derslerinde başarılı olmalarının nedeni sadece iyi bilgisayar 
kullanmaları mıdır? 

 

Evet Kısmen Hayır 

Üniversite Fakülte 
Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Öğrenci 
sayısı % 

Gazi Üniversitesi  
Gazi Eğitim 
Fakültesi 19 55,9 9 26,5 6 17,6 

Çukurova 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 2 15,4 5 38,5 6 46,2 

Uludağ 
Üniversitesi 

Eğitim 
Fakültesi 13 68,4 3 15,8 3 15,8 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Fatih Eğitim 
Fakültesi 2 7,1 9 32,1 17 60,7 

Toplam  36 38,3 26 27,7 32 34,0 
 
 
ÖNERİLER   

Eğitim Fakülteleri Grafik Tasarım eğitiminde, bilgisayar kullanımının irdelendiği bu çalışmanın ortaya 
koyduğu çözümleme ve değerlendirmelerin sonucunda yapılacak öneriler ve alınacak tedbirler aşağıdaki ana 
başlıklarda belirtilmiştir. 

� Eğitim Fakültelerinde öğrencilerin grafik tasarım çalışmalarını bilgisayarlarda rahatlıkla yapabilecekleri 
ortamların oluşturulması gereklidir.  

� Sanat eğitiminde esas olan, bireylere imgelem gücü ve kişisel yorum becerisi kazandırmak ve böylece farklı 
düşünceler üretebilen.yaratıcı bireyler yetiştirmektir.Bu amaç kapsamında, gelişen teknolojiden yararlanmak 
önemlidir.Ancak, teknolojinin getirdiği olanaklar; öğrencilerin el becerilerini köreltmek, hazır görsel 
materyallerin bir şablon şeklinde  kullanımıyla düşünsel güçlerini zayıflatmak ve grafik tasarım sürecinde  
onları monotonluğa itmeye neden olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. 

� Yeni teknolojileri bulan insanın yaratıcı düşüncesidir. Yarattığı teknolojik aracı birey olumlu yönde 
kullanabildiği oranda bu teknolojik bulguyu geliştirebilir veya daha  farklı bir şey yaratabilir. İnsanın 
yarattığı ve sürekli geliştirdiği bu teknolojik araçlar plastik sanatlar eğitiminde insan düşüncesinin 
gelişimine yol açmayan sadece hazır görsel malzemelerin bulunduğu bir depo olarak kullanılmamalıdır.  
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� Teknolojinin getirilerini iyi yönlendiremediğimiz sürece bunlar bir getiri olmaktan çok bir götürü olabilir. 
Bu konu, sanat eğitiminde doğru kullanılması bilinmeyen ve öğretilmeyen araç - gereç için de geçerlidir. 
İçeriğinde düşünsel,  hiçbir şey taşımayan tasarım isterse en gelişmiş teknolojik olanaklarla üretilmiş olsa 
bile ilkeldir. Gelişen teknolojiyle yeni olanaklar sunan bütün bu  malzemeler, yaratım sürecinde bir 
düşüncenin farklı yollarla  ifadesi için kullanılan araçlardır. Ayrıca bu süreçte eserin ve tasarımın 
zenginleşmesine de neden  olabilirler. Ama doğru şekilde kullanılması gereklidir.  

� Şimdi bilgisayarı iyi kullanan birçok kimse grafik tasarım yapmaya teşebbüs etmekte ve grafik tasarım 
çalışmalarında başarılı olduklarını sanmaktadırlar. Aslında grafik tasarım yapmak  bilgisayarı iyi kullanmak 
değildir. Grafik Sanatlar başta olmak üzere sanatın birçok alanıyla ilgilenmiyorsanız, tasarımın 
oluşumundaki evreleri bilmiyorsanız, tasarım promleminin çözümünde kendi kişisel dilinizi 
yaratamıyorsanız, daha önce denenmemiş olanı  yeniyi oluşturamıyorsanız bu tasarım ne işe yarar. Bu 
bağlamda, bilgisayarı-bilgisayar programlarını iyi kullanmak Grafik Tasarım yapmak için bir amaç değil 
sadece bir araç olmalıdır. 

� Atölye eğitiminde, öğrencinin tasarım sürecinde karşı karşıya kaldığı problemi kişisel alanına çekip, kendi 
hüneri ve yordamıyla bu problemi çözebilecek yeni bir dil oluşturması sağlanmalıdır. Bu eğitim sürecinde  
öğrenci kendi kişisel sınırlarının da farkına varabilmeli, kendi kimliğini, karar verme ve bunu uygulama 
becerisini kazanabilmelidir (6). 

� Yine bu süreçte, sanat eğitimcisi  öğrencilerin tasarım araçlarını, amaçları doğrultusunda kullanmaları 
konusunda öğretici ve yönlendirici olmalıdır. 

� İngiliz sanatçı Jashua Reynolds’un sanat eğitimcilerine şu öğüdü vermiştir. “Sanatın herhangi bir dalında 
öğretim yapanlar sanatı düşündürerek öğretmekten sorumludurlar. Sanatın el kadar zihin işlemlerini 
içerdiğinin bilincinde olarak bu öğretim yapılmalıdır (5). 

 
Bu bağlamda eğitmenin amacı, tasarımın çağdaş, dinamik, ilginç özelliklerini ortaya çıkarabilecek sorgulayıcı, 
eleştirel, araştırıcı bir eğitim gerçekleştirmektir. Bu eğitim sürecinin  verimli şekilde yaşanabilmesindeki en 
önemli sorumluluklardan birisini de eğitmen taşımaktadır (2).  
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EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT 

MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ 
 

Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

 
ÖZET 

Eğitim teknolojileri, öğrenme ortamlarının etkin öğrenme yaklaşımına dayalı olarak düzenlenmesinin en 
önemli bileşenidir. Bu açıdan, öğretim sürecinde etkin bir şekilde kullanılması durumunda, öğretimin kalitesini 
arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışma, eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde ne 
ölçüde kullanıldığını ve uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 
özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem; ülke çapındaki üç Bilim Sanat Merkezinde çalışan on 
dört fen alan öğretmenini kapsamaktadır. Veriler; örneklemin tamamıyla yürütülen yarı yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış sorulardan oluşan mülakat ve örneklemdeki iki BSM’den dokuz öğretmenle yürütülen 
katılımcı gözlem çalışmalarıyla toplanmıştır. Bu çalışmanın verilerinden; BSM’lerindeki fen alan 
öğretmenlerinin tamamının, eğitim teknolojileri ile çok az sayıdaki teknolojik materyal arasında yakın ilişki 
kurdukları, eğitim teknolojilerinin BSM’lerindeki fen alan öğretmeleri tarafından çeşitli nedenlerden dolayı 
yeterli ölçüde kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Bilim Sanat Merkezleri, Teknoloji Kullanımı, Üstün Yeteneklilerin Fen Öğretmenleri 

 
ABSTRACT 

Educational technologies are the most important component of organizing learning environments. It is 
known that if educational technology is used effectively in teaching process, teaching quality increases. This 
study is aimed to find out that how educational technology is used in gifted students’ science education and 
problems faced in these practices. Case study approach is used in this research. Sample includes fourteen 
science teachers who work at three science art centers in Turkey. Data obtained by the help of interviews 
conducted with all fourteen teachers and also participatory observations conducted with nine teachers in two-
science art centers. It was concluded that all science area teachers connected between educational technology 
and a little technological materials and, teachers based on some reasons do not use educational technologies in 
these centers. 

 
Key Words: Science art centers, Using Technology, Gifted Science Teachers 

 
GİRİŞ 

Bir ülke nüfusunun ortalama olarak % 5’i, normal zeka seviyesinin altında ve üstünde olan bireylerden 
oluşmaktadır. Bunların yaklaşık yarısı ise, yetenek veya zeka yönünden üst düzeyde olan kişileri kapsamaktadır 
(Maryland, 1972; Çepni & Gökdere, 2002). Yirminci yüz yılın başlarından itibaren, bilim ve teknolojik açıdan 
ileri seviyedeki bir çok ülke, üstün yetenekli bu öğrencilerin farklı eğitim kurumlarında; öğretim materyalleri 
bakımından etkin/zengin olarak tasarlanan öğrenme ortamlarında eğitim almaya ihtiyaç duyduklarının farkına 
varmıştır. Bununla ilgili bir örnek olarak; Rusya’nın, üstün yetenekli öğrencilere verdiği önem ve değerin 
sonucunda, uzaya ilk uyduyu fırlatması verilebilir (Colengelo & Davis, 1991). Bu ülke tarafından Spuntik adlı 
uydunun uzaya fırlatılmış olması, ilk bakışta Rusya’nın lehine bir olay olarak algılanmasına rağmen, sonuçları 
ve yansımaları bakımından bir çok ülke için; üstün yeteneklilerin fen eğitiminde dönüm noktası teşkil etmiştir. 
Bu kritik olay, özellikle Amerika’daki eğitim otoritelerinin ve politikacılarının, fen eğitimi alanında içinde 
bulundukları durumu sorgulamaya başlamalarında ve üstün yeteneklilerin eğitimine yönelmelerinde en önemli 
etken olmuştur (Abram, 1982). İçinde bulunduğumuz zaman açısından; bu ülkenin üstün yeteneklilerin eğitimi 
alanında ve buna bağlı olarak, bilim ve teknolojide oldukça ilerlediğini söylemek zor değildir. Bu sonuç, üstün 
yeteneklilerin eğitimine değer veren toplumların, karşılığını fazlasıyla aldığını ortaya koymaktadır. 
 
Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili çalışmalar, 1960’lı yıllarda başlamış, fakat, 1993 yılına kadar 
dikkate değer bir sonuç alınamamıştır. Konuyla ilgili, Amerika’daki çalışmaların da 1960’lı yıllarda başladığı 
dikkate alındığında, ülkemizin üstün yeteneklilerin eğitiminde ulaşılması beklenen noktadan ne kadar uzakta 
olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

 
Bununla birlikte, özelikle 1993 yılından itibaren, Mili Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda üstün 
yetenekli öğrencilerin eğitimi alanına yöneldiği ve bu konuya önem vermeye başladığı görülmektedir (Gökdere, 
Küçük&Çepni, 2003). Bu çalışmaların bir sonucu olarak, üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilerek, eğitim 
almaları amacıyla ülke çapındaki bir çok ilde Bilim Sanat Merkezlerinin (BSM) kurulması oldukça önemlidir. 
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Ülkemizde, 2003 yılı itibariyle, Afyon, Amasya, Ankara , Bayburt, Bursa (2), Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Ordu, Sinop,Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Zonguldak illerinde bulunan 18 BSM’i eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir (Gökdere & Küçük, 2003).  
 
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim modellerinin hedefleri ve eğitim aşamaları incelendiğinde; bu eğitim 
modellerinin bireysel ve öğrenci merkezli programları kapsadıkları anlaşılmaktadır (Betts,1986; Clifford, 
Runions & Smyth, 1986). Bir başka önemli bir unsur; bu türden programların en son basamağını bağımsız proje 
çalışmalarının oluşturmasıdır (Diffly, 2002). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi süresince, performanslarını ve 
potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için, eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşmalarında ve başarılı 
olmalarında etkili olan; öğrenme ortamı, programların nitelikleri ve ayrıca öğretmen faktörlerinin, normal 
seviyedeki öğrencilerin sahip olduğu imkanlardan farklı ve daha üst seviyede olmasına ihtiyaç vardır (Renzulli, 
1977; Abram, 1982 ).  
 

Bu faktörlerden biri olan; öğrenme ortamlarının uygun şekilde düzenlenmesinin en önemli bileşeni, eğitim 
ortamının sahip olduğu eğitim teknolojisi donanımıdır. Eğitim teknolojisiyle ilgili, literatürde değişik tanımlara 
rastlanmış olmasına rağmen, en dikkati çeken tanımlardan biri, İşman (2002) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma 
göre eğitim teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarımlayan, öğrenme ve öğretmede 
meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kalitesini ve kalıcılığını arttıran bir akademik sistemler 
bütünüdür. Eğitim teknolojisi donanımı, bu sistemi oluşturan teknolojik eğitim ve öğretim araçlarından 
oluşmaktadır. Eğitim teknolojilerinin amacının, öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak olduğu 
belirtilmektedir (Ferguson & Chapman, 1993). Buna ilaveten, eğitim teknolojisinin öğretim sürecinde etkin bir 
şekilde kullanılması, öğretimin kalitesini arttırmaktadır. Bir çok araştırmacı eğitim teknolojilerinden olan 
bilgisayarların, öğrencilerin başarısı üzerinde, geleneksel öğretim yaklaşımlarına oranla daha etkili olduğunu 
savunmaktadır (Coye & Stonebraker, 1994; Tjaden & Martin, 1995).  

 
Literatürden; normal eğitim kurumlarındaki eğitim teknolojilerinin aktif olarak kullanılması durumunda, 
öğrenme süreci üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdaki noktaların ön plana çıktığı tespit edilmiştir (İşman, 2002): 
 
(i) Öğretmenler, yeni bilgileri hızlı bir biçimde kazanarak, öğrencilerine aktarabilir. 
(ii) Öğrencilere yönelik bireysel eğitim fırsatları sunulabilir. 
(iii) Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme fırsatları oluşturur. 
(iv) Eğitim teknolojileri sayesinde, farklı mekanlarda bulunan öğrenciler, birlikte ortak projeler tasarlayıp 
uygulayabilir. 
(v) Küresel eğitim fırsatı sunar. 
 
Eğitim teknolojilerinin, öğrenme süreci üzerindeki etkilerinin belirtildiği bu beş hususun, üstün yeteneklilerin 
eğitim ilkeleri ve eğitim modelleriyle uygunluğu dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstün 
yeteneklilerin eğitimiyle ilgili olarak dünyada uygulanan eğitim modellerine bakıldığında; bu modellerin büyük 
bir kısmında etkileşimli, öğrencinin aktif olduğu, bireysel eğitimin temel alındığı ve bu modellerin en son 
aşamasını  küçük gruplarla çalışma veya bireysel proje çalışmalarının oluşturduğu görülmektedir. Eğitim 
teknolojilerinin öğrenme sürecine olan katkılarının bu doğrultuda olması, üstün yeteneklilerin eğitim sürecinde 
hedeflenen performans düzeyinin yakalanabilmesi için, eğitim teknolojilerine önem verilmesine ihtiyaç 
duyulduğunun bir işareti olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, dünyadaki uygulamalar dikkate alındığında; 
ileri düzeydeki bir çok ülkenin, üstün yeteneklilerin eğitimi sürecinde, eğitim teknolojilerini aktif olarak 
kullandıkları ortaya çıkmıştır (Meeker & Meeker, 1986; Diffly, 2002). 
 
Fen konu ve kavramlarının öğrencilere etkili olarak öğretilmesi için, öğrenme ortamlarının yardımcı öğretim 
materyalleri açısından zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır (Düzgün, 2000). Bu öğretim materyalleri arasında, 
eğitim teknolojilerinin kullanımı, oldukça önemlidir. 
 
Ulusal literatürün incelenen kısmında, eğitim teknolojileri üzerindeki çalışmaların tamamının, normal eğitim 
programlarının uygulandığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yapıldığı belirlenmiştir (Demircioğlu & Geban, 
1996; Büyükkasap, Düzgün, Ertuğrul & Samancı, 1998; Soylu & İbiş, 1998). Bu bağlamda, eğitim teknolojileri 
açısından, üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları Bilim Sanat Merkezlerindeki durumun incelenmesine 
ihtiyaç vardır. Bundan dolayı, konuyla ilgili yapılacak bir araştırmada aşağıdaki problem durumlarının 
incelenmesi faydalı olacaktır: 
 
(i) Bu alanda çalışan fen alan öğretmenleri, eğitim teknolojilerinin öneminin farkında mı? 
(ii) Mevcut teknolojik donanım, eğitim sürecinde ne ölçüde kullanılıyor? 
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(iii) Eğitim teknolojisi donanımı yönünden, Bilim Sanat merkezlerinin durumu nedir? 
 
Bilim Sanat Merkezleri, örneklem seçilerek, üstün yeteneklilerin fen eğitiminde eğitim teknolojilerinin 
kullanımı konulu bu çalışmada, üstte belirtilen üç alt problemin kapsamlı olarak incelenmesiyle, ülke çapındaki 
diğer BSM’lerindeki genel durumu yansıtabilen önemli sonuçlara ulaşılabileceğine inanılmaktadır. 
 
Bu çalışma, eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde ne ölçüde kullanıldığını ve 
uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. 
 
YÖNTEM 

Bu çalışmada, özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır (Cohen & Manion, 1989). Evren; ülke 
çapındaki tüm Bilim Sanat Merkezlerini, örneklem ise; bu evren içindeki üç BSM’de çalışan on dört fen alan 
öğretmenini kapsamaktadır. Örneklem de yaşları 26-39 arasında değişen sekiz bayan altı bay öğretmen yer 
almaktadır. Ayrıca bu öğretmenlerin mesleki tecrübeleri 2-13 yıl arasında değişen öğretmenlerden hiç biri bu 
merkezlere seçilmeden önce bu eğitim alanı ile ilgili bir seminer almamıştır. Veriler; örneklemin tamamıyla 
yürütülen mülakat ve örneklemdeki dokuz öğretmenle yürütülen katılımcı gözlem çalışmalarıyla toplanmıştır. 
Veri toplama araçlarının hazırlanmasıyla ilgili kapsamlı bilgiler, aşağıda sunulmuştur: 

 

Veri toplama araçlarının hazırlanması 

 
Mülakat çalışmaları: Bu çalışmanın amacı doğrultusunda, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
sorulardan oluşan mülakat formunda; önce, üstün yeteneklilerin fen alan öğretmenlerinin eğitim teknolojisiyle 
ilgili bilgilerini, öğretim sürecine katkısına olan inançlarını, uygulamada karşılaştıkları problemleri ortaya 
çıkarmayı amaçlayan dört soru hazırlanmıştır. Bu sorular: “Eğitim teknolojisi nedir?, Eğitim teknolojilerinin 
öğretim sürecine olan katkısı nedir?, Eğitim teknolojilerini uygulamalarınızda ne ölçüde kullanıyorsunuz?, 
BSM’lerinde eğitim teknolojilerini kullanmanıza etki eden faktörler nedir?” şeklinde sıralanmaktadır. 
 
Bunu takiben, eğitim teknolojilerinin isimleri literatürden belirlenerek, bunların BSM’lerinde bulunup 
bulunmadıklarını ve ayrıca, fen alan öğretmenleri tarafından uygulamalarda ne ölçüde kullanıldıklarını 
belirlemek amacıyla, yapılandırılmamış iki ilave soru hazırlanmıştır. Bu sorular: “BSM’lerinde eğitim 
teknolojilerinden hangileri bulunmaktadır?, Bu eğitim teknolojilerini derslerinizde ne sıklıkla 
kullanıyorsunuz?” olarak sıralanmaktadır. Bu sorulardan birincisinin derecelendirmesi; “var” ve “yok” 
ikincisininki ise; “kullanıyorum”, “nadiren kullanıyorum” ve “hiç kullanmıyorum” şeklinde yapılmıştır. Bu 
sorular, mülakatlarda öğretmenlere sorularak, verdikleri cevaplarının veri kağıtlarına işaretlenmesi sağlanmıştır. 
 
Mülakat verilerinin sunumu, ilk dört soruda belirtilen fikirlerin ve son iki sorudaki tercihlerin frekans değerleri 
hesaplanarak yapılmıştır. 
 
Katılımcı gözlem çalışmaları: İki BSM’ndeki dokuz fen alan öğretmeninin her birinin öğretim uygulamaları 
sekiz saat süreyle araştırmacılardan biri tarafından gözlenmiştir. Toplanan veriler, araştırma defterine not 
edilmiştir. Bu notlara dayalı olarak, BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin derslerinde eğitim teknolojilerini 
kullanmalarıyla ilgili nitel değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
 
BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında toplanan araştırma bulguları iki aşamada analiz edilip sunulmuştur. İlk olarak, 
örneklemdeki fen alan öğretmenleriyle yürütülen mülakatların bulguları ve sonra, katılımcı gözlem 
çalışmalarından elde edilen araştırma bulguları verilmiştir. 

 
Mülakat bulguları 
Mülakatlarda fen alan öğretmenlerine sorulan altı soru ve alınan cevapların analizi aşağıda sunulmuştur. 
 

Soru 1. Eğitim teknolojisi nedir? 
Bu soruyla ilgili olarak; örneklemin tamamına yakını; “eğitim sürecinde kullanılan bilgisayar ve benzeri 

elektronik cihazların tümü” şeklinde cevap vermiştir. Benzeri elektronik cihazlara; örneklemin tamamı, 
bilgisayarlarla ilgili datashow, eğitim programı CD’leri ve tarayıcı şeklinde sıralanan teknolojik araçları örnek 
verirken, sadece bir öğretmen; bunlara ilaveten, tepegözü örnek vermiştir. 
 
Soru 2. Eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine katkısı nedir? 
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Bu  soruya örneklemin verdiği cevaplar, frekans değerlerine bağlı olarak üç ayrı kategoride 
sınıflandırılarak, Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1. BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin eğitim teknolojileriyle ilgili sahip oldukları düşünce çeşitleri 
 f % 
Teknolojinin, eğitim sürecinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yolla, bir konuyu 
birden çok yöntemle öğrencilere verebilme şansına sahip oluyorum.  

9 64 

Eğitim teknolojilerinin üstün yeteneklilerin öğretim sürecine çok fazla katkısı olmadığını 
düşünüyorum. BSM’lerindeki öğrenciler, akranlarından üst seviyede olduklarından ve 
seçildiklerinden dolayı, bu öğrenciler için ek araç ve gerece ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. 

3 21 

Bir takım konularda faydalı olduğunu düşünüyorum. Fakat, bazı konularda eğitim 
teknolojilerini kullanmak yerine, klasik yöntemleri tercih ediyorum. Bu yolla, konunun daha 
iyi öğrenileceğine inanıyorum. 

2 14 

 
Soru 3. Eğitim teknolojilerini uygulamalarınızda ne ölçüde kullanıyorsunuz?  

Bu soruya verilen cevapların, bir önceki soruya verilenlerle uygunluk gösterdiği belirlenmiştir. on bir fen 
alan öğretmeni, derslerinde eğitim teknolojilerini kullanmaya çalıştığını belirtirken, üç öğretmen; derslerinde 
eğitim teknolojilerini kullanmak için özel bir çaba sarf etmediğini, fakat, nadiren kullandıklarını ifade etmiştir. 
 
Soru 4. BSM’lerinde eğitim teknolojilerini kullanmanıza etki eden faktörler nedir? 

Fen alan öğretmenleri, BSM’lerindeki eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmalarında veya 
kullanmamalarında etkili olan faktörleri; kurum idaresinden kaynaklanan ve teknolojik aletlerin kullanımıyla 
ilgili problemler olarak belirtmişlerdir. Fen alan öğretmenlerinin altısı, Bilim Sanat Merkezi müdürlerinin, bu 
merkezlerde bulunan araç ve gereçlerin kullanımına getirdikleri kısıtlama nedeniyle, derslerinde bunlardan 
yeterince faydalanamadıklarını belirtmiştir. Bunun yanında, öğretmenlerin beşi; eğitim teknolojilerini 
derslerinde kullanmamalarının önündeki sorunlardan biri olarak; bu araç ve gereçlerin kullanımı konusunda 
bilgi sahibi olmadıklarını veya bir takım alt yapı eksiklerinin olduğunu ileri sürmüştür. Bir öğretmen ise; bazı 
konularda eğitim teknolojilerinin kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. 
 
Soru 5-6. BSM’lerinde eğitim teknolojilerinden hangileri bulunmaktadır ve derslerinizde bunları ne sıklıkla 
kullanıyorsunuz? 

Bilim Sanat Merkezlerinde bulunan eğitim teknolojilerinin isimleri ve bunların fen alan öğretmenleri 
tarafından kullanım düzeyleri ile ilgili araştırma bulguları; Tablo 2, 3 ve 4’de verilmiştir. 

◙ BSM’lerinde klasik eğitim teknolojilerinin bulunup bulunmadıkları ve bunların kullanım düzeyleriyle 
ilgili öğretmen görüşleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Klasik eğitim teknolojilerinin BSM’lerinde bulunma ve kullanım düzeyleri 

Kullanım düzeyleri Klasik eğitim 
teknolojilerinin isimleri 

Kullanıyorum Nadiren 
kullanıyorum 

Hiç 

kullanmıyorum 

BSM’de 
bu araç 
var 

BSM’de bu 
araç yok 

Yazı tahtası 14 - - 14 - 

Grafikler 3 1 10 14 - 
Büyük Boy Resim 6 2 6 14 - 
Kitap  12 2 - 14 - 
İlan Panosu 5 6 3 14 - 
Karikatür 3 2 9 14 - 
Şema  6 4 4 14 - 

 

Tablo 2’den; BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin klasik eğitim teknolojilerinden yazı tahtası ve kitapları 
oldukça fazla kullandıkları belirlenmiştir. Bunların tamamının BSM’lerinde bulunduğunu ifade eden 
öğretmenlerin altısı ve daha fazlasının, grafik, karikatür ve büyük boy resim gibi araçları hiç kullanmadıkları, 
ayrıca ilan panosunu ise nadiren kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

 
◙ BSM’lerinde, bilgisayar destekli eğitim teknolojilerinin bulunup bulunmadıkları ve bunların kullanım 

düzeyleriyle ilgili öğretmen görüşleri Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Bilgisayar destekli eğitim teknolojilerinin BSM’lerinde bulunma ve kullanım düzeyleri 

Kullanım düzeyleri Bilgisayar destekli 
eğitim teknolojilerinin 
isimleri Kullanıyorum Nadiren 

kullanıyorum 
Hiç 

kullanmıyorum 

BSM’de 
bu araç 
var 

BSM’de bu 
araç yok 

Bilgisayar 8 4 2 14 - 

Windows 10 2 2 14 - 
DOS  - 1 13 14 - 
Word  12 - 2 14 - 
Powerpoint 6 3 5 14 - 
Excell  2 1 11 14 - 
Tarayıcı 3 1 10 14 - 
Digital Kamera - - - - 14 

Datashow - - - - 14 
LCD Panel  - - - - 14 
Multimedya  - - - - 14 
Yazıcı  12 - 2 14 - 
Laptop  - - - - 14 
Eğitim program CD’leri 10 2 2 14 - 
İnternet ve internetle 
ilgili sistem ve araçlar 

4 4 6 14 - 

 
Tablo 3’den; BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin altısı ve daha fazlasının bilgisayar destekli eğitim 
teknolojilerinden bilgisayarı, eğitim program CD’lerini, Word ve Powerpoint programları ile yazıcıyı 
derslerinde kullandıkları belirlenmiştir. Bu öğretmenlerin altısı ve daha fazlasının, Internet ve Internet ile ilgili 
sistem araçlarını, tarayıcıyı, Excel ve DOS programlarını hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunların 
yanında, dijital kamera, LCD ekran, laptop ve multimedya gibi eğitim teknolojileri ise, bu merkezlerde 
bulunmamasından dolayı, fen alan öğretmenleri tarafından kullanılmamaktadır. 

◙ BSM’lerinde, görsel ve işitsel eğitim teknolojilerinin bulunup bulunmadıkları ile bunların kullanım 
düzeyleriyle ilgili öğretmen görüşleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Görsel ve işitsel eğitim teknolojilerinin BSM’lerinde bulunma ve kullanım düzeyleri 

Kullanım düzeyleri Görsel ve işitsel eğitim 
teknolojilerinin 
İsimleri Kullanıyorum Nadiren 

kullanıyorum 
Hiç 

kullanmıyorum 

BSM’de 
bu araç 
var 

BSM’de bu 
araç yok 

Televizyon - - 14 14 - 

Video  2 1 11 14 - 
Film  - - 14 - 14 
Film Şeridi - - - 14 - 
Video Kamerası 2 - 12 14 - 
Radyo  - - 14 14 - 
Teyp  3 1 10 14 - 
Ses Kasetleri 1 - 13 14 - 

Tepegöz 10 3 1 14 - 
Laboratuarların 
Kullanımı 

 

Bilgisayar Laboratuarı 3 3 8 14 - 
Fen Laboratuarı 14 - - 14 - 
 
Tablo 4’den; BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin on birinin ve daha fazlasının, görsel ve işitsel eğitim 
teknolojilerinden tepegöz hariç, diğerlerini hiç kullanmadıkları belirlenmiştir. Bu eğitim teknolojilerinden 
filmlerin BSM’lerinde bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  
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Bunlara ilave olarak, fen laboratuarları fen alan öğretmenlerinin tamamı tarafından kullanılırken, bilgisayar 
laboratuarlarının öğretmenlerin sekizi tarafından hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

 
Katılımcı gözlem çalışması bulguları 
Katılımcı gözlem çalışmaları boyunca, araştırmacılardan birinin, eğitim teknolojilerinin BSM’lerinin 

ikisindeki fen alan öğretmenleri tarafından kullanım düzeyleriyle ilgili aldığı kısa notların analizleri aşağıda 
verilmiştir: 

♦ Fen alan öğretmenlerinin tamamı, yazı tahtası, kitap ve şemaları uygulamalarında büyük ölçüde 
kullanmaktadır. Fakat, resim, ilan panosu ve grafikleri nadiren kullanırken, karikatürü hiç kullanmamaktadırlar. 

♦ Bu merkezlerdeki fen alan öğretmenleri, kendi tercihlerine bağlı olarak, istedikleri zaman, bilgisayar ve 
yazıcıları kullanma fırsatına sahiptir. Bununla birlikte, BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin bazıları, derslere 
hazırlık aşamasında bilgisayarları kullanmalarına rağmen, öğrenme ortamı olan sınıflarda bilgisayarları etkili bir 
şekilde kullanamadıkları belirlenmiştir. Bilgisayar programlarından sadece Windows’u kullanmaktadırlar. 
Eğitim CD’lerinin bir çoğunun, bozuk ortaya çıkmıştır. Ayrıca fen alan öğretmenlerinin bazılarının, bilgisayar 
okur yazarlığına sahip olmaması nedeniyle, internet teknolojisinden faydalanamadıkları tespit edilmiştir. 
Bilgisayarları kullanan öğretmenlerin, sadece Powerpoint sunusu hazırlamak amacıyla bunlardan 
faydalandıkları ortaya çıkmıştır. Bir kaç öğretmen, çok az miktarda Excel programını kullanırken, DOS 
programını kullanan bir öğretmene rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında araştırılan BSM’lerinde, dijital 
kamera, datashow, LCD panel ve laptop olmamasından dolayı, kullanılmamaktadır. BSM’lerinden birinde, 
internet bağlantısı sadece müdür odasında bulunmakta olup, diğerindeki internet ücreti ise, öğretmenler 
tarafından karşılamaktadırlar.  

♦ Görsel ve işitsel eğitim teknolojilerine, fen alan öğretmenlerinin bir çoğu ilgi göstermemekte ve 
derslerinde kullanmamaktadır. Bunlardan sadece tepegözün, fen alan öğretmenlerinin tamamı tarafından farklı 
oranlarda kullanıldığı, kasetçaların (teyp) ise, sadece bir öğretmen tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 
Bununla birlikte, fen alan öğretmenlerinin tamamının, disiplinler arası fen laboratuarlarını etkin/sık olarak 
kullandıkları, fakat, bilgisayar laboratuarını kullanamadıkları belirlenmiştir. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Eğitim teknolojileri, öğrenme-öğretme ortamlarının etkin bir şekilde tasarımlanmasında, öğrenme ve 
öğretme sürecinde ortaya çıkması olası problemlerin çözümünde, öğrenme ürününün kalitesinin ve kalıcılığının 
arttırılmasında önemli katkılar sağlamakta, ayrıca, sınıftaki öğrencilerin kendi aralarındaki tartışmaları daha ilgi 
çekici hale getirmektedir (Baird, 1995; İşman, 2002). Bu çalışmanın verilerinden; BSM’lerindeki fen alan 
öğretmenlerinin tamamının, eğitim teknolojileri ile çok az sayıdaki teknolojik materyal arasında yakın ilişki 
kurdukları ortaya çıkmıştır. Mülakatlarda, BSM’lerindeki eğitim teknolojilerinin isimleri, işlevleri ve öğrenme 
sürecine katkısı hakkında açıklayıcı türden cevapları vermemiş olmaları, bunların beklenen ölçüde farkında 
olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, fen alan öğretmenlerinin, eğitim teknolojileri hakkındaki 
tanımlarının zihinlerindekilerle sınırlı olduğu ve dolayısıyla, bunun, eğitim teknolojileriyle ilgili farklı örnekler 
vermelerini engellediği öğretmenlerin mülakat sorularına verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır.  
 
Fen öğretiminde teknolojinin kullanımı oldukça önemlidir (Hamurcu, 1997; Bayraktar, 2000; Baki, 2000). 
BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin, eğitim teknolojilerinin, öğretim sürecine yansımaları üzerindeki 
düşüncelerinin kapsamlı olarak tartışılmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ilk olarak, öğretmenlerin, eğitim 
sürecinin etkinliği/verimliğinde teknolojik araçların önemine inanıp inanmadıklarının ve ayrıca bunun altında 
yatan sebeplerin irdelenmesinin önemli sonuçlar ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Mülakatlarda, 
örneklemin büyük bir kısmının, eğitim teknolojisinin önemine inandıkları fakat, üç öğretmenin, buna 
inanmadığını saptanmıştır. Bu olumsuz düşüncenin gerekçesi olarak, üstün yetenekli öğrencilerin akranları 
arasından bir takım sınavlarla seçilerek gelmeleri ve dolayısıyla potansiyellerinin daha yüksek olması 
verilmiştir. Üstün yeteneklilerin eğitim alacağı, öğrenme ortamlarının ve eğitim programlarının sahip olması 
gereken nitelikler dikkate alındığında, bu üç öğretmenin düşüncesinin değişmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde, üstün yetenekli öğrencilerin rolleri göz önüne alındığında, eğitim 
teknolojilerinin bu fen eğitimi alanında aktif olarak kullanılmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin, bu 
teknolojilerden biri olan bilgisayarların öğretim sürecinde kulanımı, fen eğitiminde öğrenci başarısını anlamlı 
ölçüde arttırmaktadır (Tsai & Chou, 2002; Powell, Aeby & C-A, 2003). Bununla birlikte, bilgisayarların 
kulanımı, üstün yetenekli öğrencilerin doğalarıyla uygunluk gösteren, araştırma ve inceleme yapma faaliyetleri 
için oldukça önemlidir. Bayraktar (2000) tarafından yapılan bir araştırmada, bilgisayar destekli öğretim 
uygulamalarının ve bilgisayar programlarının derslerde kullanılmasının, öğrencilerin araştırma yapma beceri ve 
yeteneklerini anlamlı ölçüde arttırabildiği belirlenmiştir. Buraya kadar olan tartışmalar, mülakatlarda, 
öğretmenlerin ortaya koydukları düşüncelere dayalı olarak yapılmıştır. Fakat, BSM’lerindeki fen alan 
öğretmenlerinin, eğitim teknolojilerini, öğretim sürecinde uygulama durumlarıyla ilgili bir sonuca ulaşabilmek 
için, yapılandırılmış mülakat ve katılımcı gözlem verilerinden ortaya çıkan sonuçların tamamının irdelenmesine 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 2 

Copyright  The Turkish Online Journal of Educational Technology 2004 155 

ihtiyaç vardır. Bu yolla, farklı veri toplama araçlarıyla toplanan araştırma verileri arasında, üçgenleme 
yapılarak, bunların güvenirliğinin kontrol edilmesi mümkündür (Çepni, 2001). 
 
Mülakatların ilk dört sorusuna alınan cevaplarda, öğretmenlerin bir çoğu, eğitim teknolojilerini öğretim 
uygulamalarında kullandıklarını belirtmiştir. Fakat, son iki sorudan alınan cevaplara dayalı olarak; 
BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin çoğunlukla yazı tahtası ve kitap gibi klasik eğitim teknolojilerini 
kullandıkları, diğerlerini ise sınırlı düzeyde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Eğitim teknolojilerin, öğretim 
uygulamalarında kullanım düzeyleriyle ilgili, katılımcı gözlem çalışmalarından elde edilen araştırma bulguları, 
mülakat bulgularıyla uyuşmamaktadır. Katılımcı gözlem çalışmalarında, örneklemdeki fen alan öğretmenlerinin 
tamamına yakınının, eğitim teknolojilerini uygulamalarında etkin bir şekilde  kullanamadıkları, ayrıca, 
kullanılan eğitim teknolojilerinin ise; yazı tahtası, kitap, tepegöz ve bilgisayarlarla sınırlı olduğu tespit 
edilmiştir. İlk mülakat sorusunda, öğretmenlerin tamamının eğitim teknolojileri olarak bilgisayarı örnek vermiş 
olmaları, bu sonuçla uyuşmaktadır. Bilgisayarların kullanımı, öğrencilere güven verir ve karışık sistemler 
arasındaki ilişkileri keşfetmelerine yardım eder (Ramjus, 1990). Bilgisayar destekli öğretim ise, öğrencilerin 
sentez ve değerlendirme yapma gibi üst düzey becerilerinin gelişmesine katkı yapmaktadır (Baki, 2000).  
 
Bu verilerden hareketle, BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin fen eğitiminde, eğitim 
teknolojilerinin kullanılması hakkında etkili/yeterli bir bilgi seviyesine sahip olmadıkları ve bu nedenle eğitim 
teknolojilerini beklenen ölçüde kullanmadıkları veya kullanamadıkları sonucu çıkarılabilir. 
 
Bu noktada, üzerinde durulması gereken problemlerden bir diğeri; BSM’lerinin fiziksel şartlarının eğitim 
teknolojisi donanımı açısından ne durumda olduğudur. Fakat,  bir kurumda eğitim teknolojilerinin bulunması, 
kurum personelinin bunları kesinlikle kullanacağı anlamına gelmemesine rağmen, bunların bulunmaması ise 
doğal olarak, personelin bunları kullanmamasının önündeki en büyük sorunlardan biridir. BSM’leri, MEB’nın 
yürüttüğü bir proje kapsamında açılmıştır. Dolayısıyla, bu merkezlerin fiziksel donanımlarında bir takım kalite 
farklılıkları olmasına rağmen, materyal çeşitliliği bakımından hemen hemen aynı seviye oldukları söylenebilir. 
Eğitim teknolojileriyle ilgili yapılan literatür çalışmasında, belirlenen teknolojik araç ve gereçlerin oldukça 
büyük bir bölümünün, bu merkezlerde bulunması toplumumuz açısından mutluluk veren bir husustur. Fakat, 
geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek amacıyla açılan ve bu doğrultuda, üstün yetenekli öğrencilere içinde 
bulunulan zamanın tüm teknolojik araç ve gereçlerini kullanma fırsatını sunması beklenen bu merkezlerdeki fen 
alan öğretmenlerinin, öğretim uygulamaları boyunca bunları kullanabilme düzeylerinin çok düşük olması, 
olumsuz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Eğitim teknolojilerinin fen alan öğretmenleri tarafından yeterince kullanılamamasında tek sorumluluk 
öğretmene mi aittir? Bu konuyla ilgili, mülakatlara öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında; 
BSM’lerindeki idarecilerin de sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcı gözlemlerin yapıldığı BSM’lerinde, 
fen alan öğretmenlerinin eğitim teknolojilerinin bazılarına ulaşmak istemelerine rağmen, ulaşamamaları, ayrıca, 
internet bağlantısı hususlarında sıkıntılar olması dikkat çekmiştir. Bu türden pahalı araç ve gereçlerin, 
kullanımdan dolayı zarar görmemesi ve dolayısıyla korunması son derece önemlidir. Fakat, bir eğitim 
kurumundaki idarecilerin görevi, sadece bunları korumak değil, buna ilave olarak, nasıl kullanıldıkları 
konusunda kurumda çalışan eğitim personelini eğitilmesi için uygun fırsatları sunmak olmalıdır.  
 
ÖNERİLER 

♦ BSM’lerinde, işe yeni başlayan öğretmenlere verilmesi gereken seçim sonrası –görev öncesi– eğitim 
aşamasına (Gökdere & Çepni, 2003), eğitim teknolojilerini tanıtan ve üstün yeteneklilerin eğitimi için önemini 
içeren bir konu ilave edilmelidir. Bu süreçte, özellikle fen alan öğretmenlerine teknolojik araç ve gereçlerin 
kullanılmasıyla ilgili uygulamalar yaptırılmalıdır.  

♦ Bu merkezlerdeki öğretmenlerin, eğitim teknolojilerini kullanma düzeyleri sürekli olarak 
denetlenmelidir. 

♦ BSM’lerindeki fen alan öğretmenlerinin bir kaçı, üstün yetenekli öğrencilerin, işlenen konuları 
akranlarına oranla daha rahat öğrendiklerinden dolayı, eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ihtiyaç olmadığı 
fikrine sahiptir. Bu merkezlerdeki fen alan öğretmenlerinin, fen öğretimine ve özellikle fen öğretiminde 
teknolojinin kullanımına karşı tutum ve düşüncelerinin kapsamlı olarak araştırılması ve olumlu yönde 
değiştirmesine ihtiyaç vardır. 

♦ BSM’lerindeki internet bağlantıları, bilgisayar laboratuarlarına kaydırılarak öğretmenlerin internet 
kullanımıyla ilgili problemleri çözülmelidir. 

♦ BSM’lerindeki eğitim teknolojileri için, bir kaynak odası kurulmalıdır. Eğitim teknolojilerinin tümü, bu 
odaya yerleştirilerek, bu iş için BSM’lerinde sorumlu bir teknisyen görevlendirilmelidir. Bu teknisyen, hem bu 
aletlerin bakımını yapmaktan, hem de kullanımı konusunda öğretmenleri bilgilendirmekten sorumlu olmalıdır. 
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ÖZET: 

Teknolojiyi, tarihsel olarak insanoğlunun öğretme ve öğrenme faaliyetlerinde “nasıl öğretebilirim?” 
sorusunu sormaya başladığı andan itibaren başlatmak mümkündür. Ancak, Eğitim Teknolojisinin bir disiplin 
olarak gelişmesinde çeşitli epistemolojik yaklaşımların ve insan öğrenmesi ile  ilgili yapılan çalışmaların etkili 
olduğu görülmektedir. İnsan zihnini boş bir levha olarak gören felsefi yaklaşımdan, bugün insan öğrenmesinde 
nesnel bir gerçekliğin varlığının tartışıldığı bilgi paradigmasına geçişin Eğitim Teknolojisinin eğitim ortamındaki 
işlevinde de önemli değişimleri gündeme getirmiştir. 
 
Bu süreçte Eğitim Teknolojisinin fonksiyonu, öğrenenlere nesnel gerçekliği aktaran araç-gereçlerden, 
öğrencilerin bilgi oluşturmalarını destekleyen “boş teknolojiler” anlayışı yönünde değişmeye başlamıştır. 
Değişimin doğasında ise, epistemolojik anlayışta ve insan öğrenmesinde meydana gelen gelişmelerin etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle, nesnel gerçekliğin davranışlarda gözlenmesi ya da zihinde yeniden 
üretilmesine dayalı yaklaşımdan dışsal gerçekliği, bireyin zihnindeki oluşturmaları açısında tartışmalı sayan 
oluşturmacı epistemoloji yönündeki gelişim  Eğitim Teknolojisinin öğrenme-öğretme sürecindeki işlevinde de 
değişimlere neden olmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, Nesnelcilik, Oluşturmacılık   
 
GIRIŞ  

Eğitim teknolojisi, kuşkusuz öğrenmenin niteliğini ve niceliğini geliştirme yönünde ortaya çıkmış 
önemli bir disiplindir. Bu disiplinin doğrudan bir felsefesi olmamasına karşın (eğitim felsefesi, sanat felsefesi 
gibi) gelişim çizgisinde felsefi tartışmaların önemli katkısı olmuştur. Çünkü, her bireyin kendine has bir felsefi 
anlayışı vardır ve bu anlayış onun uygulamalarına da yansımaktadır. Bireylerin nasıl öğrendiği ve öğrettiğine 
yönelik olarak kendi kişisel yorumları onun epistemolojik anlayışına dayanır.  Ely (1970: 81) de bu noktada 
öğretim teknolojisinin bir felsefesi olduğunu ve bu felsefenin bireyden bireye değiştiğine işaret etmiştir. Bu 
çerçevede felsefeyi, kişisel amaç ve yönelimlerden üretilen değerler ve inançların birleşik bir ifadesi olarak 
yorumlamaktadır.  
 
Bireyin ontolojik ve epistemolojik anlayışı onun gerçekliğe, gerçekliğe dayalı olarak bilginin ne olduğuna ve bu 
bilginin nasıl öğrenildiğine, öğretildiğine ve üretildiğine yönelik bakış açılarını da etkilemektedir. Bu, alandaki 
teorilerin gelişmesine de önemli katkı sağlamaktadır. Söz konusu teorilerin gelişmesinde diğer önemli bir katkı 
ise, çeşitli felsefi yaklaşımların etkisidir. Özellikle psikolojinin bir disiplin olarak  gelişmesinde etkili olan  
ontolojik ve epistemolojik paradigmalar (Arkonaç, 1999),  eğitim teknolojilerinin ve eğitim teknolojisine dayalı 
öğrenme sistemlerinin gelişimine ve uygulamalarına etki etmiştir. Psikolojinin gelişiminde: “gerçeklik bireyi 
oluşturur” ve buna karşıt olarak gelişen “birey gerçekliği kendisi oluşturur” yaklaşımı (Unger, Droper ve 
Pendergrass, 1986) bu gelişime katkı sağlayan iki temel görüşü yansıtmaktadır. Bu, bilgi ve onun doğasına 
yönelik olarak sadece deney ve gözlem üzerine odaklanan pozitivist  diğer tarafta, akıl ve düşünce üzerine de 
vurgu yapan rasyonalist düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Birbirine karşıt bu iki farklı 
epistemolojik çizgiyi yansıtan anlayış, öğrenme ve öğretme teorilerinde de tarihsel süreçte davranışçılık, 
bilişselcilik ve oluşturmacı bir yönelimin ortaya çıkmasında da önemlidir.  
   
EPISTEMOLOJIK ÇIZGI 

Epistemoloji (bilgi felsefesi), bilgiyi araştıran bir daldır ve temel olarak doğru bilgi ile yanlış ya da 
yetersiz bilgiyi birbirinden ayırır. Bu yaklaşım temel olarak bilimsel metodoloji konusu çerçevesinde irdelenir. 
Tarihsel olarak bilgi teorisi, insanoğlunu bilme merakı veya gereksinimi çerçevesinde ortaya çıkmış bir 
etkinliktir. Ancak, ilk ortaya çıkışı, bilen özne yerine nesne üzerine odaklanmıştır. Daha sonra ise, yönelim, 
tersine dönmüş ve odak noktasını bilen özne üzerine çevirmiştir. Temel sorular ise, bilginin imkanı, bilginin 
kaynağı ve ölçütleri, alanı, kapsamı ve sınırları ve standartları üzerine yönelmiştir (Arslan, 1996). Bu sorulara 
verilen cevaplar ya da açıklamalar çerçevesinde farklı epistemolojik yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir .  
 
Bilgide temel kaynağı açıklayan epistemolojik yaklaşımlardan deneyciler (ampristler),  ve deneyciliğin bir 
versiyonu olan pozitivizm (olguculuk), duyular, gözlem ve deney üzerine odaklanmışlardır. Fiziksel dünyanın 
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eşsizliğini ve sosyal dünyanın araştırma ve tecrübe yoluyla keşfedilebilecek bir düzenin, bir gerçekliğin varlığını 
savunan pozitivizm  akılcılığın karşısındadır. Pozitivist epistemolojide bilgi, deney üzerine inşa edilir ve 
nesnellik önemli bir ilkedir. Bunu sağlamanın yolu ise olgularla değerlerin birbirlerinden ayrılmasında yatar. 
Pozitivistler, anlam oluşturmayı bütünüyle zihinden bağımsız olarak açıklamaya çalışmışlardır (Lakoff ve 
Johnson, 1999; Pettman, 2000). Yani her türlü bilginin duyusal yaşantıya, ölçme ve gözleme dayandığını 
savunmaktadır. Ona göre, insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi mevcut değildir. Deneyciler her türlü 
bilginin aposteriori olduğuna inanmaktadırlar (Arslan, 1996; Pettman, 2000 ). Bu anlayışta “gerçeklik bireyi 
oluşturur” yaklaşımı egemen düşüncedir. Dolayısı ile gerçeklik göreli olarak değişmezdir ve objektif yolla 
ulaşıla bilinirdir.  Gerçeklik insan zihninden bağımsız olarak vardır. Bu gerçekliğin keşfedilmesi ise zamandan 
ve mekandan bağımsız olarak mümkündür. Keşfedilen şey, gerçekliğin kendisini yansıtır. Deney yapan nesnel 
gerçekliği doğru olarak yansıtır.  
 
Pozitivistlerin nesnel gerçekliğin varlığına yönelik bu iddialarına karşın, MÖ 5. yüzyılda bilginin doğruluğuna 
ilişkin olarak septiklerin bunun doğrulunu ortaya koymanın mümkün olamayacağına (Von Glassersfeld, 1995; 
Arslan, 1996),  dair argümanları da önemli bir epistemolojik çizgi olarak ele almak gerekmektedir. Nitekim 
septikler, bilginin imkanı hususunda insan deneyimlerinin yine tarih içerisinde bize deneyimlerimizin yanıldığını 
gösteren kanıtlar ileri sürdüğünü göstererek insanın bilgiye sahip olduğu iddiasını reddetmişlerdir. Diğer taraftan 
duyuların yanılgılarının yanında, değişik kültürlerin kendilerine has farklı doğruları olduğuna da işaret 
etmektedirler.  
 
Rasyonalistler (akılcılar) ise, akıl yürütme ve düşünce üzerine dururlar. Birey, bilgiyi zihinde muhakeme ile 
meydana getirir. Rasyonalistler, deney öncesi bilginin imkanına inandıklarından dolayı bu bakış açısından her 
türlü bilgi,  aprioridir. Deneycilerin tersine, gerçekliğin gözleme ve deneyime gerek kalmadan doğuştan getirilen 
fikirlerden yola çıkarak sadece akılla ve düşünmeyle bulunabileceği görüşünü savunmaktadırlar. Doğanın 
yasalarını matematiksel mantıkla açıklamaya çalışmışlardır. Bilginin hareket noktasının deneyim olduğunu ve 
duyusal olanın zihin makinesini harekete geçiren bir kıvılcım olduğu görüşünü de reddetmektedirler (Yıldırım, 
1992; Arslan, 1996; Howe ve Berv, 2000). Bilginin mümkün olup olmamasına ilişkin aklı ön plana geçiren 
rasyonalistler zihinde doğuştan bilgilerin olduğuna inanmaktadırlar. Deney ile hiçbir zaman elde edilemeyecek 
evren hakkındaki bir takım bilgilerin kaynağının zihin olduğunu savunmaktadırlar.  
 
Bilginin kaynağına ilişkin olarak kendi eleştiri felsefesini ortaya koyan Kant’ın fikirlerinde ise hem şüpheciliğin 
hem pozitivizm hem de rasyonalizmin etkileri vardır. Kant, “duyumsal veriler olmadan kavramsal bir şema 
boştur ve kavramsal bir şema olmadan da duyumsal veriler kördür” görüşüyle kendi eleştirel felsefesini ortaya 
atmıştır. Kant yukarıda açıklandığı gibi ne salt akılcı ne de salt deneycidir. Bilginin meydana gelmesi için hem 
deney hem de zihin gereklidir (Lakoff ve Johnson, 1999; Howe ve Berv, 2000).  Birey, deneyle dışarıdan gerekli 
veriler alır. Ancak, bu verilerin anlamlı hale dönüştürülmesinde zihin kendinden bu malzemelere bir şeyler 
eklemek durumundadır. Yani anlamlandırmak zorundadır. Zihin bu anlamlandırma sonunda oluşan bilgi, 
dışarıda var olan şeyin kendisinde olduğu gibi değildir. Zihin anlamlandırma sürecinde deneysel verilerden 
yaralanır ancak anlamlandırılan şey nesnelerin kendisi değildir (Bredo, 2000).  
 
Bilginin doğasına ilişkin tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan bu yaklaşımlar, bir  taraftan her hangi bir değişim 
göstermeden günümüze kadar devam ederken diğer taraftan da bir kısmı sonra gelen düşünürler tarafından farklı 
yapı ve anlayışlarla epistemolojik çizgiyi devam ettirmişlerdir. Tarihsel süreç içerisinde değişim gösteren bu 
anlayışlar bir taraftan da sentezlenmeye çalışılmıştır. Bilgi, gerçek, kesinlik, doğruluk, anlamlılık, duyum ve 
deney gibi kavramları irdeleyen epistemoloji, öğretim uygulamalarında merkeze alınan anlayışa göre farklılık 
göstermektedir. Bu süreç içerinde ortay çıkan ve eğitim teknolojisi uygulamaları üzerinde önemli etkiye sahip 
olan iki anlayış nesnelcik ve oluşturmacılıktır. 
 
EĞITIM TEKNOLOJISIN GELIŞIMINDE ETKILI EPISTEMOLOJIK YAKLAŞIMLAR 

Bilginin orijinine ilişkin olarak Ertmer ve Newby (1993) bu iki farklı görüşü öğrenme teorileriyle olan 
bağlantısına işaret etmektedir. Epistemolojik yaklaşımlar genellikle öğrenme yaklaşımlarına bağlanır. Bilginin 
orijini üzerine dayanan bu yaklaşımlar nesnelci (bilişselci ve davranışçı) ve oluşturmacı öğrenme yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirilir. Epistemolojik olarak oluşturmacılık sübjektif bir pozisyona dayanırken, nesnelci epistemolojinin 
(pozitivist) karşısındadır.  
 
Nesnelcilik: Nesnelci epistemoloji genelde pozitivist ve esasicilik anlayışla ilişkilendirilir (Jonassen, 1991a). 
Fiziksel dünya eşsizdir ve sosyal dünya araştırma yoluyla keşfedilebilecek bir gerçekliktir. Bu gerçeklik, 
gözlemde bulunan bireyden bağımsız olarak vardır. Evrenseldir ve zamana göre değişmezdir. Bilgi çevreyle 
etkileşimle duyumsal deneyim sonucunda kazanılır. Bilginin doğasına yönelik bu epistemolojik çizgi 
davranışçılık ve bilişselciliğe bağlanır (Ertmer ve Newby, 1993;  Duffy, ve Jonassen, 1992, Lakoff ve Johnson, 
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1999). Nesnelci epistemolojide dünya, tam ve doru olarak varlıklar, özellikler ve ilişkiler yoluyla yapılandırılır. 
Dünyayı yapılandırmada deneyimin hiçbir rolü yoktur ve anlam deneyimden bağımsız olarak mevcut bir şeydir. 
 
Lock “İnsan Zihni Üzerine İnceleme” isimli eserinde bilgi teorisi ile ilgili olarak; bilginin tek kaynağını 
“tecrübe” olarak ele alır. İnsan zihni doğuştan her hangi bir fikre sahip değildir, dolayısı ile insan zihni doğuştan 
boş bir levhadır. İnsan, bilgisini duyumsal yolla elde eder (Aytaç, 1992). Lock’un bilgi ile ilgili bu görüşü 
nesnelci yaklaşımın önemli işaretlerini sunması açısından önemlidir. Bilgi, bireyden bağımsız olarak vardır.  
 
Nesnelci epistemolojide Lock’un işaret ettiği gibi zihin, gerçekliğin sunumunda ayna gibidir. İnsan deneyimi ve 
bilişi için önceden gerekli olanlar nesnelcilikte tartışılmaz. Gerçeklik, insan zihninden bağımsız olarak vardır ve 
objektif olarak ulaşıla bilinirdir. İnsan bu gerçekliğin tam doğasını araştırma yoluyla keşfeder. Elde edilen bu 
bulgular gerçeklikle benzerlik gösterir. İnsan, bu süreçte pasif-alıcı konumdadır. İnsanın doğası, mekanist bir 
bakış açısını yansıtan uyaran-tepki bağıyla açıklanır. Öğrenmede insan davranışlarının dolaylı ya da doğrudan 
gözlenilmesi üzerine odaklanan davranışçı ve bilişselci öğrenme teorileri, nesnelci epistemolojiye 
dayandırılabilir. Bu öğrenme teorileri bilginin iletim yoluyla öğrenildiğine yönelik düşünceyi benimsemesiyle 
karakterize edilebilir. Bilgi, bir bireyden diğerine tam olarak transfer edilir. Burada öğrenen pasif konundadır ve 
zihni doldurulacak boş bir levhadır. 
 
Jonassen (1991b: 28) nesnelci epistemolojiyi şu şekilde özetlemektedir: Bilgi sabittir, çünkü nesnelerin temel 
özelikleri bilinir ve göreceli olarak değişmez. Nesnelciliğin önemli metafiziksel sayıltısı dünyanın gerçek 
olduğu, bunun yapılandırıldığı ve  bu yapının öğrenenler tarafından modellenebildiğidir. Nesnelcilik, zihninin 
amacının bu gerçekliği yansıtmak ve onun yapısının analiz edilebilir ve ayrıştırılabilir olduğu süreçlerle 
düşünmek olduğunu vurgular. Nesnelci epistemolojide bilgi şu ya da bu şekilde sınıflandırılmaz, dolayısı ile her 
türlü bilgi tam olarak aktarılabilir. Bilgiyi herhangi bir özneden bağımsız olarak var olan  nesnelerin farkındalığı 
olarak vurgulamışlardır.  Nesnelci görüşe göre nesneler içsel bir anlama sahiptir ve bilgi gerçekliğe yönelik bir 
tepkinin yansımasıdır.  
 
Oluşturmacılık: Oluşturmacı epistemoloji sübjektif bir anlayışı yansıtır ve bir ölçüde septiklere (Radikal 
Oluşturmacılık), I. Kant’ın eleştiri felsefesine ve Kant’ın görüşlerini daha ileri götüren yeni pozitivistlerden, 
felsefenin problemlerinin dilbilimsel problemler olduğunu vurgulayan ve L. Wittgenstein’in düşüncelerine ve 
yine Kant’ın çizgisinde yer alan  W. James ve J. Dewey’in ilerlemeci (pragmatizm) fikirleri üzerine, L. S. 
Vygotsky’nin ve nihayet J. Piaget’in fikirleri üzerine inşa edilir (Von Glasersfeld, 1989; Duffy ve Cunningham, 
1996; Airasian, ve Walsh, 1997;  Hove ve Berv, 2000).  
 
Oluşturmacılık,  geleneksel realist yaklaşımın savunduğu görüşlere karşı olarak rölatif pozisyon takınır. 
Oluşturmacı epistemolojide bilgi, yaratılan, keşfedilen ve tecrübe edilen bir şey olarak ele alınır. Birey, yeni 
informasyonu önceki deneyimleriyle, inançlarıyla bağlantı kurarak kendi fikirlerini anlamlı olarak oluşturur.  
 
Oluşturmacılık açısından bilgiyi iki şekilde ele alan Pepin (1998: 180), bunların tecrübi ve pratik biçimleri 
olduğunu vurgulayarak Dewey’in ilerlemeci fikirlerine işaret etmektedir. Von Glasersfeld (1989) de geleneksel 
bilgi paradigmasına alternatif olarak Khun’un ortaya atığı bilginin Vico’nun düşüncelerine dayandığına ve 
Vico’nun düşüncelerinin daha sonra Piaget tarafından geliştirildiğine işaret etmiştir. Piaget, bilgiyi üçe 
ayırmaktadır: Sosyal bilgi, fiziksel bilgi ve kavramsal bilgi. Sosyal bilgi toplumsal anlaşmalarla ilgili olan 
bilgidir ve sosyal etkileşimle kazanılır. Fiziksel bilgi, fiziksel objelerin özelliklerine dayalı bilgidir. Bu tür bilgi 
fiziksel objelerin maniplasyonuyla elde edilir. Kavramsal (mantıksal-matematiksel) bilgi ise, somut nesnelerden 
doğrudan soyutlanamaz ve birey, zihinde oluşturur. Bu soyut bir fikirdir ve daha sonra nesnelere bakmak için bir 
gözlük olarak kullanılır (Piaget, 1976). Piaget’in bilgiye ilişkin bu sınıflaması, bilginin kaynağına yönelik 
nesnelci yaklaşımdan ayrıldığını göstermektedir. Oluşturmacı epistemoloji kavramsal bilgi ile sosyal bilgiyi 
birbirinden ayırmakta ve bunların aktarımı noktasında da nesnelci epistemolojiden farklılaşmaktadır. Bu tür 
bilginin aktarımı, birey tarafından kazanılması mümkün gözükmemektedir. Birey sosyal etkileşim yoluyla ve 
kendi zihinsel etkinliği sonucunda oluşturacağı bir bilgidir.   
 
Oluşturmacı epistemoloji, bilginin pasif olarak toplanmaz fakat birey tarafından aktif olarak oluşturulduğu 
görüşünü vurgular. Biliş, bu süreçte bireyin davranışlarını belli bir çevrede daha uyumlu olmasını sağlayacak 
fonksiyonda bulunan bir adaptasyon sürecidir ve bireyin deneyimlerini organize etmekte ve anlam 
oluşturmaktadır. Bilme, hem biyolojik hem de sosyal, kültürel ve dile dayalı etkileşimlerle meydana gelir. 
Bilginin doğası, sosyal olarak paylaşılan deneyimlere, dile ve üzerinde fikir birliğine varılan anlamlara dayanır. 
Dolayısı ile bilgi, sosyal müzakere, konsensüs ve sosyal etkileşimlerde dilin kullanımıyla, yansıtmacı soyutlama 
ve öz düzenlemeyle oluşturulur. Öğrenenler bilgiyi zihninde aktif olarak oluştururlar. Bireyin oluşturmuş olduğu 
bu anlamın, dışsal gerçeklik denilen şeyle uyuşması beklenemez. Çünkü bireysel olarak deneyimlerimiz 
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değiştiğinden doğruluğun ya da gerçekliğin tek bir doğru görüşü yoktur. Radikal oluşturmacı bakış açısından 
dışsal bir gerçekliğin varlığı tartışmalıdır (Von Glasersfeld, 1996), dolayısı ile nesnel gerçekliğin varlığından söz 
edilemez. Oluşturulan bilgi de sübjektiftir. Anlam bireyler tarafından dünyaya verilir. Birey, kendi gerçeklerinin 
ve sembolik formlarının yaratıcısıdır. Gerçekliğin tek bir bağımsız anlamı yoktur sadece deneyimde 
bulunanlarca empoze edilen anlamlar  vardır.   
 
EPISTEMOLOJIK YAKLAŞIMLARIN EĞITIM TEKNOLOJISINDEKI YANSIMALARI 

Yukarıda çerçevesi çizilen epistemolojilerin öğrenmeye ve öğretmeye yönelik işaretleri eğitim 
teknolojisinin gelişiminde  belirleyici bir etken olmuştur. Eğitim teknolojisinde görsel işitsel araçların 
geliştirilmesi yönündeki hareket, öğrenenden çok araçlar ve materyaller üzerine odaklanmıştır. Bu düşüncenin 
temelinde, verbalizmin ağır bastığı geleneksel metotlara bir çare olarak düşünülen araçlar ve işlemlerin etkileri 
vardır. Bu düşünce geleneğinde değişim 1940’lı yıllarda hız kazanmıştır (Kristinsdóttir, 2000). Değişim bugünde 
devam etmektedir. Bu değişimin başında ise Edgar Dale’nin “Yaşam konisi” kavramı, eğitim teknolojisinde 
epistemolojik anlayışın önemli yansımalarından biridir. Bu, oluşturmacı epistemolojik yaklaşımdan önce gelen 
bir hareket olmasına karşın bu alana da önemli katkılar sağlamıştır. Bu, Dewey’in ilerlemeci teorilerinin bir 
sentezidir (Solomon, 2000).  
 
Nesnelci epistemoloji, eğitim teknolojisinin görev alanını iletim yada dağıtım süreci olarak belirlemiştir. Yazılı 
dil, eğitim teknolojisi alanında önemli bir gelişme olarak görülebilir ancak, bu gelişme eski Yunan filozoflarınca 
eleştirilmiş ve gerçekliğin erozyonuna neden olduğunu ve öğrenenlerin hafızalarını zayıflattığını ileri 
sürmüşlerdir (Pea, 1985). Yazı dilinin bulunmasıyla sözlü kültür, yazılı kültüre dönüşmüş ve Gutenberg’in 1452 
yılında matbaayı bulmasıyla yazılı kültür, yerini baskı kültürüne bırakmıştır. Ancak bu geçişler kolay olmamış 
ve çeşitli baskılar ve direnmelerle karşı karşıya kalınmıştır. Bunun nedeni ise, öğretmenlerin bu gelişmeleri 
kendi otoritelerinin sarsılması olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır (Kearney, 2002). Televizyonun icadıyla 
eğitimde büyük dönüşümlerin yaşanacağı düşüncesi vardı ancak, onun diğer araçlar gibi pasif kullanımı, 
beklentileri boşa çıkarmıştır. Bu eğilim, radyo, film, bilgisayar, tepegöz, slayt gibi diğer araçlar içinde söz 
konusu olmuştur.  
 
Eğitim teknolojisinde 1960’lı yıllar sistem yaklaşımının etkili olduğu ve bu çerçevede çeşitli görsel işitsel 
araçların geliştirildiği dönem olmuştur. En etkili uygulamalar ise Skiner’in öğretme makineleri olmuştur 
(Romiszowski, 1997). Görsel işitsel hareketin devam ettiği 1970’li yıllarda televizyonun ve videonun eğitim 
amaçlı kullanımı ile öğretim tasarımında bilişselci psikoloji etkili olmaya başlamıştır. 1980’li yıllarda 
bilgisayarların eğitim alanına girmesi ve bilgisayarlara dayalı gelişen depolama araçları öğretim programlarında 
etkili olmuştur. 
 
Bilgisayarların ortaya çıktığı ve eğitimde kullanılmaya başladığı süreçte en yaygın öğrenme anlayışı 
davranışçılıktı. Bilgisayarların ve diğer araç gereçlerin rolü öğrencilere içeriği sunmaktı. Bu amaçla geliştirilen 
öğretim tasarım modelleri de bu anlayışın bir yansıması olarak davranış analizinden içeriğe ve değerlendirme 
yaklaşımlarına kadar davranışçı yaklaşımın etkisinde kalmıştır. Skiner’in öğretme makineleri bu anlayışın en 
tipik uygulamaları arasında yer almıştır. Öğretme makineleri,  daha sonra bilgisayar destekli eğitim anlayışının 
gelişimine yol göstermiştir. Yine bu çerçevede öğrencilere bilgisayar okur yazarlığının öğretimi, bilgisayar 
çalışma konularının (programlama dilleri gibi)  öğretimi yine nesnelci bakış açısını yansıtmaktadır (Jonassen ve 
Reeves, 1996; Kearney, 2002).   
 
İnformasyon iletimi, nesnelci yaklaşımın önemle üzerinde durduğu ve problematik gördüğü bir alandır. 
Davranışçı öğrenme yaklaşımına bir alternatif olarak ortaya çıkan biliselcilik de epistemolojik yaklaşım 
açısından aynı değerleri paylaşmaktadır. Bireyin bilgi işleme sürecini vurgularken yine informasyon iletimi 
üzerine odaklanmıştır. Bilgisayarlar ve diğer araçlar, bilgi işleme sürecinde öğrenenlere gerekli veriyi sağlayacak 
hafızaya alma ve depolama araçları olarak düşünülmüştür. Bu yaklaşım bilgisayar veri işleme süreci ile 
öğrenenleri informasyon işleme sürecinde aynı şekilde görmektedir. Öğretim tasarımına yönelik sistem 
yaklaşımı da öğrenenleri aynı şekilde ele almıştır. Teknoloji yine dışsal gerçekliğin depolandığı ve öğrenenlere 
sunulduğu bir araç olarak görülmüştür (Greening, 1988; Jonassen, Peck ve Wilson, 1999).  
 
Oluşturmacı epistemoloji açısından, bireylerin deneyimlerini kazandıkları bir dış dünya vardır. Birey, anlamı bu 
dış dünyadan doğrudan almak yerine kendisi tarafından bu dünyaya verilir. Teknoloji ise bireylerin bu bilgi 
oluşturma gereksinimlerini yerine getirmelidir (Jonassen, Mayes, ve McAleese, 1993).  Bu görevi yerine 
getirecek teknolojiler boş teknolojiler benzetmesiyle görev alanı çizilen teknolojilerdir. Bu teknolojiler, bilgi 
iletim görevi için yapılandırılan değil, bireyin bilgi oluşturmasını destekleyen teknolojilerdir (Winn, 1991). Bu 
çerçevede teknoloji, öğrenci merkezli, öğrenci ilgi ve gereksinimlerini merkeze alan, öğrenme sürecine aktif 
katılımlarını sağlayacak, yüksek düzeyde düşünme ve yaşam boyu öğrenme gereksinimleri karşılayacak, 
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öğrenenlere çok yönlü perspektifler sunacak, öğrenmeyi otantik bağlamlara yerleştirecek, iletişimi 
kolaylaştıracak ve sosyal bilgi oluşturmayı destekleyecek şekilde tasarımlanmalıdır (Brown, Collins ve Duguid, 
1989; CTGV, 1992; Wilson, 1996). 
 
Oluşturmacı epistemoloji, eğitim teknolojisi alanı özelikle bilgisayar teknolojisinde ve internet teknolojilerindeki 
gelişmelere yeni bir boyut getirmiştir. Değişim teknolojilerin tek yönlü iletişim ve içerik depolama ve sunma 
yaklaşımından çok yönlü iletişim, bağlam sağlayan teknolojiler yönünde olmuştur (Hirumi, 2002; Jonassen, 
1994, 1991). Özelikle World Wide Web (www) sayesinde informasyonun yapısında ve anlayışında büyük 
değişimleri desteklemiştir. Bilgisayar simülasyon programları  gerçek yaşam durumlarını sunma ve değişik 
öğrenme deneyimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Wilson (2002), PoverPointen üç boyutlu animasyonlara ve 
dijital tv ve diğer sunum araçlarına ve sunulara kadar değişik araçların “gerçeklik” fikrini değiştirdiğini ifade 
etmektedir. Karmaşık iletişim araçlarıyla ilişkilendirilen bu araçlar zengin ve etkileşimli sanal dünyalara yol 
açmaktadır.  
 
Eğitim teknolojisinin oluşturmacı epistemoloji açısından ortaya koyduğu temel yönelim, öğrencinin bilgi 
oluşturmasını destekleyecek bir çevre tasarımı yönündedir. Bu çevrede, nesnelci epistemolojide olduğu gibi 
içerik yapılandırılmaz, teknolojik araçlar, içeriğin daha esnek ve çok çeşitli bakış açılarını yansıtacak tarzda 
sunumuna odaklanır. Bu çevre içerisinde araçlar, öğrenenlerin bilişsel aktivitelerini destekleyecek sosyal 
kaynaklarla ve kültürel materyallerle bağlantı kurmalarını ve bağlamsallaştırılmış ve durumsallaştırılmış 
çevrelere angaje olmalarını sağlar. Sembol sistemleri içeriğin farklı yönlerini vurgular. Öğrenenler, nesneleri 
oluşturma sürecine katıldıkları aktif bir çevrede daha iyi öğrenmektedirler. Bu perspektif, oluşturmacı 
paradigmanın vurguladığı boş teknolojilerin uygulanmasıdır.   
 
Bu öğrenme çevresinde teknolojilerin bir diğer düzenleme alanı yazılımlı ortamlara dayalı (hypemedia) öz 
düzenleyici öğrenmeye imkan sağlama amaçlı kullanımıdır (Schraw, 1998). Bu, öğrenciler sınırlandırılmadan 
kendi bir metni okurken kendi anlayışlarını yansıtmalarına da imkan sağlar. Öz düzenleyici yeteneklerin 
geliştirilmesine odaklı bir diğer ortam ise internet ve internet teknolojilerinin kullanımıdır. Multimedia gibi 
teknolojiler metin, ses, grafik, animasyon gibi etkileşimli unsurlar sanal gerçeklik durumları oluşturarak diğer 
duyumların birleştirilmesini ve yüksek düzey öğrenen kontrolü sağlar. Bu, Eğitim Teknolojisinin oluşturmacı 
perspektifinin bir yansımasıdır. Çünkü öğrenen kendi bilgisini kendisi oluşturur. Bu tür ortamlar ise bunu 
sağlayacak şekilde yapılandırılmış ortamlardır. Öğrenen, öğretim sistemini kendisi kontrol ettiği ölçüde üretken 
olacak ve öğrenenin kendi bilgisini oluşturmasını gerektirecektir.  
 
Oluşturmacı epistemoloji, Eğitim Teknolojisi alanındaki araştırmaların boyutlarını da etkilemeye başlamıştır. 
Teknolojinin bir dağıtım aracı olarak kullanıldığı durum ile teknolojinin öğrenenlerin yeni bilgilerini 
oluşturdukları aktif ve işbirlikli bağlamdaki  durum birbirinden oldukça farklıdır. Kearney’nin (2002: 35), 
Kozma’dan (1994) aktardığı gibi araştırma soruları, geleneksel anlayışın sorguladığı hangi araçlar daha iyidir?... 
gibi sorulardan farklı olmalıdır. Karşılaştırmalı araştırmalar süreçleri ya da bağlamsallaştırılmış bulguları test 
edemez. Bunun yerine, çeşitli araçların kapasitelerin ve uygun kullanımlarının bulunması gerekir ve bunların 
belli öğrenciler, görevler ve durumlar için öğrenme üzerinde etkili olacak kullanım biçimleri araştırılabilir. 
Eğitim Teknolojisinde bir fenomenin araştırılmasında nitel araştırmalar sınıf gözlemleri, görüşmeler ve üretimler 
gibi analizlerle birleştirilmelidir. Çünkü bu hususları açıklamak için, ilgili sosyal ve bilişsel süreçler ile ilgili 
uygun veriyi toplamayı gerektirir.    
  
SONUÇ: 

Eğitim Teknolojisi, felsefi alanda yapılan bilgi paradigmalarına ilişkin tartışmalar çerçevesinde değişim 
göstermiştir. Nesnelci epistemolojik yaklaşımın başat olduğu dönemde araçlar, katı bir şekilde yapılandırılmış 
içeriğin sunumunda öğretmenin yardımcısı olmuştur. İnformasyonun öğrenenlerin zihinlerine depolamada 
yardımcı araçlar olarak görev almıştır. Bu nesnel gerçekliğin zihinlerde yaratılmasına dayalı bir anlayışın ürünü 
olarak davranışçı ve bilişselci öğrenme kuramlarının bir sonucudur. Bilginin nesnelci anlayışı, programda yer 
alan içerin aktarılması ve bunun öğrenenler tarafından özümsenmesi gerekir. Teknoloji bu içeriğin öğrenenlerce 
öğrenilmesini sağlamayı amaçlar. Bu durum, öğrenenlerim değil araç ve materyallerin üzerine daha çok 
odaklanılmasını gerekli kılmaktadır. Bilgi, tek bir kişinin (öğretmen) bakış açısından sunulacak ve öğrenenin 
bunu öğrenmesi gerekecektir.     
Oluşturmacı epistemoloji, tek bir gerçekliğin olmadığı, her bireyin kendi gerçekliği olduğu, oluşturulan bilginin 
dışsal gerçekliğin bir anlatımı değil bireyin dünyaya yüklediği bir anlam olduğu dolayısı ile çokça gerçeklik 
olabileceği düşüncesinden hareket eder. Bu,  çerçevede Eğitim Teknolojisi alanı öğrenenlerin kendi gerçekliğini 
oluşturmalarını sağlamaya odaklanır. Bunun için öğrenme ortamlarının tasarımında esneklik, değişik 
perspektifler, sanallık, bağlamsallık önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Sübjektif bilgi paradigmasında 
öğrenenlerin kendi bilgi oluşturmaları olduğundan dolayı,  öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturmalarını 
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desteklemek önemlidir. Bu ise, öğrenmede etkileşimlilik, öğrenene insiyatif vermeyi gerektirir.  Oluşturulan 
dünyalar olduğuna göre öğrenenin bu dünyaları görmesini sağlamak önemlidir. Bu ise en iyi etkileşimli çağdaş 
teknolojilerle sağlanabilir. İnternet ve internete dayalı teknoloji bu yolda önemli bir değişim ve katkı sağlamıştır. 
Bireyler bir konuda çok çeşitli bakış açılarını görme ve verileri istedikleri gibi (kendi amaçlarına dayalı olarak) 
maniple etme imkanına kavuşmuşlardır. Oluşturmacı epistemoloji, öğrenenlerin kendi yorumlarını 
oluşturacakları bir öğrenme çevresi tasarımı yönündedir. Böyle bir çevrenin tasarımı ise, teknolojinin sunduğu 
gerçek yaşam durumlarıdır. Bu teknolojinin bağlam ve sosyal bağlam yönünde rolünün değişimine de neden 
olmuştur. 
 
Eğitim Teknolojisinde araştırmaların yaklaşımı ise tek bir boyutla değil çeşitli boyutlarıyla ele alınması 
gerekmektedir. Bir olayın açıklanmasında veriler, nitel ve nicel yolla birlikte alınmalıdır. Ancak bu yolla 
sübjektif bilgi oluşturmaları açıklanabilir ve Eğitim Teknolojisi’nin etkililiği bütün boyutlarıyla ortaya konabilir.  
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ÖZET 

Günümüze kadar ortaya konan tüm eğitim teknolojilerinin temelinde bilginin sahip olduğu dolaşım ve 
paylaşım hızına erişme amacı yatmaktadır.(Barkan1994) 
 
Bu amaca geniş kitlelerin bireysel öğrenme, yer ve zaman bağımsız öğrenme yeterliliğe dayalı öğrenme gibi bir 
takım çağdaş eğitim taleplerinin eklenmesi eğitim teknolojilerinde yeni arayışlara zemin oluşturmuştur. 
 
Bu bağlamda, modern teknoloji ürünleri radyo, televizyon, video, bilgisayar ve bilgisayar ürünleri eğitim 
hizmetine sunulmuştur. 
 
Günümüzde ise, mobil teknolojilerin erişilebilir hale gelmesiyle, bunların büyük kolaylıklar sağlayacağı alanlar 
ortaya çıkmıştır. 
 
Bu sayede zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgiye erişim imkanı doğmuştur. Her geçen yıl bilginin 
olağanüstü miktarda artması, tamamının bireylerce öğrenilmesinin imkansız hale gelmesi, gerektiği yer ve 
zamanda bilgiye erişebilmenin önemi artmıştır. 
 
Şu an için kişisel bir bilgisayarla kıyaslandığında, ortalama bir el bilgisayarı, yaklaşık yarı yarıya daha ucuzdur. 
El bilgisayarlarının şu an için asenkron kullanımı daha gerçekçi görünse de, senkron kullanımı daha çok önem 
kazanacaktır. Ancak şu an için maalesef senkron kullanımı teknoloji değil ama maliyet nedeniyle istenilen 
seviyede değildir. 
 
Bu konuda son zamanlarda olumlu gelişmeler olup, önümüzdeki günlerde bu gelişmelerin daha da artması 
beklenmektedir. 
 
Bina içi kullanımda infrared, Bluetooth, RF gibi teknolojler, bina veya kampus içinde wireless, daha uzun 
mesafelerde ise WAP, GPRS gibi teknolojiler senkron kullanımı sağlamaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 
kullanımının yaygınlaşmaya başlayacağı tahmin edilen üçüncü jenerasyon ise cihaz başına 2MBit gibi 
olağanüstü bir hıza imkan tanıyarak, çok yeni uygulamaların kullanıma girmesini sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler : Mobil Eğitim, Uzaktan Eğitim, Farkında Olmadan Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme,  
 
GİRİŞ 

Bazı uzmanlara göre kara tahtayla, beyaz tebeşir dahi eğitim teknolojisi sayılsa da son sağlanan 
gelişmelerle eğitim teknolojisi çok daha farklı ve zengin öğeler içeren bir alanı kapsamaktadır. Öğrenmede 
verimliliği arttıracak ilgili bilim dallarının araştırma sonuçlarına göre bu amaca yönelik her türlü geliştirim 
çabalarını içeren eğitim teknolojisi; teknolojiyi kendi amaçlarına ve araştırma sonuçlarına göre yönlendirmekten 
ziyade, bu anlamda inisiyatifi tamamıyla teknolojiye kaptırmış görünmektedir. Diğer bir deyişle teknolojik 
gelişmelere göre “eğitim” taleplerini ortaya koymakta. 
 
Bilgisayar ve internetin insanoğlunun hizmetine girmesiyle pek çok farklı alanda farklı kolaylıklar da 
beraberinde gelmiştir. Bilgisayarlar ve chipler o denli yaygınlaştı ki belli bir süreç sonunda gündelik hayatın 
ayrılmaz bir parçası haline geldi. Okullarda, bankalarda, işyerlerinde hep bu “dijital çağ” ın izleri görünmeye 
başlandı. Hayatımızda çok önemli yer edinen bilgisayarlar artık sınırları hiçe sayan, bütün dünyayı koca bir köye 
dönüştüren interneti bir daha belki de hiç çıkmamak üzere hayatımıza soktu. 
 
Bilgisayar ve internet o denli geniş kullanım alanına sahip oldu ki, eğitim hizmetlerinin o alanın dışında kalması 
düşünülemezdi. Bilgisayar ve internetin eğitimin hizmetine sunulmasıyla “uzaktan eğitim” kavramı bambaşka 
bir boyut kazandı. Bu aşamadan sonra literatüre; sanal sınıflar, online eğitim, senkron-asenkron öğrenme gibi 
kavramlar girdi ve bu alanda çok büyük gelişmeler sağlandı. 
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MOBIL EĞITIM 
Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarına rağbetin fazla olmasının en önemli 

nedenlerinden birisi bireyin zaman ve mekan olarak özgür kalmasıdır. Öğrenenin istediği yer ve zamanda 
öğrenme sürecini başlatıp, istediği anda sürece müdahale edebilmesi gerçekten çok büyük özgürlüktür. Yakın 
geçmişe kadar masaüstü bilgisayarlarla, sabit telefon hatlarıyla gerçekleşebilen internet bağlantısı, bir anlamda 
yer ve zaman bağımsızlığı açısından tam bir özgürlük sunamıyordu. İnsanların dünyaya açılabilmesi için büyük 
bir masaüstü bilgisayara ve kablolara ihtiyaç duymaları farklı arayışları da beraberinde getirdi; istedikleri her 
yerde pratik olarak kablosuz erişim sağlamak. 
 
Öncüleri arasında el bilgisayarlarını gösterebileceğimiz mobil teknolojilerin ortaya çıkış gerekçesi budur. Fiyat 
olarak da eskiye oranla oldukça makul seviyelerde olan el bilgisayarları yer ve zaman bağımsızlığının ortaya 
koyduğu muazzam bir özgürlüktür. 
 
Bu çalışmada bilimsel anlayış merkezi olan betimleyici bir çalışma yöntemi kullanılacaktır. Çalışmada mobil 
teknolojilerin teknik özellikleri eğitsel açıdan yararlı ve sınırlı yönleriyle ekonomik uygulanabilirliği üzerinde 
durulacaktır. Mobil teknolojilerin geleceği de çalışmanın diğer bir konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Mobil Eğitimin Avantajları 

 
a. Yaşam Boyu Öğrenme 

Bilginin miktar olarak çok büyük bir hacime, değişim ve dönüşüm hızına sahip olması “Yaşam Boyu 
Öğrenme” kavramının önemini bir kat daha artırmıştır. Bilginin çok büyük bir hacime sahip olması onun insan 
zihnine kaydedilmesini güçleştirirken; diğer yandan bu kayıt işlemi yapılsa dahi sürekli ve hızlı değişimin bir 
sonucu olarak insanın gereksinim duyduğu bilgi de değişmektedir. Bu aşamada çözüm, değişim kadar esnek, 
hızlı ve pratik araçlarla yeni bilgileri öğrenene en kolay şekilde kazandırmaktır (Barkan, 1994). 

 
b. Farkında Olmadan Öğrenme 

Bu aşamada karşılaşılması olası diğer bir sorun da; sürekli öğretim çabalarının öğreneni bunaltmasıdır. 
Çözüm olarak karşımıza çıkabilecek konu “Farkında Olmadan Öğrenme” kavramını gündeme getirmektedir. 
Bireye yaşamın içinde, sanki yaşamın bir parçasıymış gibi gerekli mesajları ulaştırarak hem yaşam boyu 
öğrenmenin gerekleri yerine getirilmekte, hem de birey formal (biçimsel) bir öğrenme ortamının sıkıcı 
şartlarından arınarak farkında olmadan gerekli bilgileri öğrenmektedir. Ortaya çıkan mobil teknolojiler modern 
insanın bu farklı öğrenim taleplerini karşılama noktasında oldukça tatmin edici boyuttadır.    

   
c. İhtiyaç Anında Öğrenme 

Bazı bilgilere ihtiyaç duyulmadığı zaman önem verilmez ve bu nedenle çok kolay öğrenilmez. Oysa bu 
bilgilere ihtiyaç anında ulaşılırsa, hem faydası daha yüksektir, hem de o anda bilginin öğrenilmesi daha kolay ve 
kalıcıdır. 

 
d. Zaman ve Mekan Bağımsız Öğrenme 

Günümüzde bilgisayarlar ve internet aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim çalışmaları için zaman ve 
mekan bağımsız denilse de tam olarak öyle olduğunu söylemek zordur. Çünkü hem bilgisayarı her yere taşımak 
mümkün değildir, hem de kablo aracılığı ile bağlanan internet kısıtlamalar getirmektedir. Bu nedenle tam olarak 
zaman ve mekan bağımsız öğrenme mobil cihazlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile mümkündür. 

 
e. Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme 

Günün herhangi bir anında, veya belirli bir mevsimde ihtiyaç duyacağımız bilgiler diğerine göre 
farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bulunduğumuz yer de aynı konuda farklı bilgilere ihtiyaç duymamızı 
gerektirebilir. Örneğin tarih konusuna özel ilgimiz varsa veya tarih dersine çalışıyorsak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bulunduğumuzda mobil cihazımıza bu bölgeyle ilgili tarih bilgileri, Çanakkale’de 
bulunuyorsak Çanakkale ile ilgili bilgiler gelebilir. 

Yine mevsim veya günlük şartlara göre örneğin sıcak veya soğuk hava ile ilgili bir uyarı alıp, bunlardan 
nasıl  korunacağımız konusunda  bilgi veren bir dersi izleyebiliriz. O anda ihtiyacımız olan bir bilgi olduğu için 
de öğrenmesi daha kolay olup üstelik daha köklü kalıcılık sağlar. 
 
Eğitimde Kullanılan Mobil Cihazlar 

Mobil cihazları dört ana grupta incelemek mümkündür.; cep telefonları, el bilgisayarları, tablet PC’ler, 
notebooklar. 
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Cihaz Cinsi Ağırlık Kabiliyet Pil Ömrü Yaygınlık 

Mobil 
Telefonu 

60-120 g * **** **** 

El Bilgisayarı 90-200 g ** *** ** 

Tablet PC 800-1200 g *** ** * 

Notebook 1500-4000 g **** ** *** 

 
Tablo 1 : Mobil Eğitimde Kullanılan Cihazların Karşılaştırılması 
 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı şekilde, mobil telefonları şu anda en yaygın olan mobil cihazlar olmasına 
rağmen, yeterli özelliklere sahip değildir. Ancak burada bir konuyu unutmamak gerekir ki, bu konu şu anda 
mevcut cihazlar için geçerlidir. Oysa her geçen gün çeşitli özelliklere sahip yeni mobil telefonlar ortaya 
çıkmaktadır. Aslında mobil telefonlar ile el bilgisayarları birleşme eğilimindedir. Yeni el bilgisayarlarına mobil 
şebekelerin sim kartlarını takma imkanı eklenirken, mobil telefonlarda el bilgisayarlarının özellikleriyle 
üretilmeye başlanmaktadır. 
 
Ayrıca bu cihazlar her ne kadar mobil kategorisinde incelense de, mobil telefonlar ve el bilgisayarlarının bir 
kısmı ile, tablet PC ve notebooklar farklı kategorilerde yer almaktadır. İlk grup mobil erişim için GSM 
şebekelerini kullanırken, diğerleri daha çok kablosuz erişim denen teknolojileri kullanmaktadır.  

 
f. Mobil Telefonlar 

Mobil Telefonlar her geçen gün yeni özellikler eklenerek pazara çıkmaktadır. Son dönemlerde çıkan 
telefonlarda bulunan bazı özellikler ise, kamera, multimedia desteği ve java desteği gibi konular gelmektedir. 
Ayrıca daha uzun süredir de belirli bir seviyenin üstündeki telefonlarda bluetooth ve GPRS destekleri 
bulunmaktadır. Tüm bu özellikler telefonların sadece ses görüşmelerinden çok daha fazlasını sunmasını 
sağlamıştır. GPRS sayesinde 384 kbps ye kadar veri erişimi sağlanabilmektedir. 
 
Eğitimde mobil telefonların doğrudan kullanımı şu anda çok az kullanıcının yararlanabildiği multimedia mesaj 
veya yayın şeklinde değil daha çok kısa mesaj servisleri şeklinde olabilir. Dolaylı kullanım ise mobil telefonlar 
aracılığı ile notebooklardan internete bağlanma şeklinde kullanımıdır ki şu anda bu imkandan yararlanan çok 
sayıda kullanıcı vardır. 

 
g. El Bilgisayarları 

El bilgisayarları işletim sistemi olarak üç ana kategoride incelenebilir. Bunlar Windows CE, PalmOS ve 
Linux işletim sistemleridir. Günümüzde yaygınlık açısından bakıldığında PalmOS öncü durumdadır. Ancak 
Microsoft’un Windows CE için ciddi yatırım yapması nedeniyle pazar payını arttırmaya başlamıştır. Linux ise 
özgür yazılım felsefesiyle kendisine yavaş ama güvenli gelişen bir ortam oluşturmuştur. Hem lisans ücreti 
olmaması, hem de daha düşük donanım ihtiyaçlarıyla ciddi bir alternatif oluşturmaktadır. 
 
El bilgisayarlarının eğitim alanındaki kullanımı henüz çok yaygın değildir. Fakat eğitim alanında da çok büyük 
kolaylıklar getireceği ortadadır. Öğrencilerin okul dışında da taşıyacakları küçük bir el bilgisayarıyla öğretim 
sürecinden hiç kopmamaları mümkündür. Örneğin otobüste, okula giderken dersle ilgili çok önemli can alıcı 
konular el bilgisayarına yüklenerek öğrencinin derse hazırlanması sağlanabilir. Benzer şekilde okuldan eve 
dönerken ders tekrarı yapılabilir. Öğrencilerin uzun tatillerinde okuldan ve derslerden soğumamaları için düşük 
yoğunluklu bilgiler el bilgisayarları aracılığıyla aktarılabilir. Bu ve benzeri pek çok çalışma ile el bilgisayarları 
eğitim alanında etkili olarak kullanılabilir. 

 
h. Tablet PC’ler 

Tablet PC’ler yaklaşık 1 Kg ağırlığı ile el bilgisayarlarından daha ağır ama onlara göre oldukça fazla 
özellik içeren bir yapıya sahiptir. Notebookların ise neredeyse 1/3 ağırlığında olup, birçok özelliklerine sahiptir. 
Şu an için görülen en önemli dezavantajı fiyatları olup, kısa süre içinde fiyatlarında ciddi düşüşler olacağı tahmin 
edilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde mobil uzaktan eğitim için önemli bir alternatif olacağı söylenebilir. 

 
i. Notebooklar 

Birkaç yıl içinde satışlarının masaüstü sistemlerinden daha yüksek olacağı tahmin edilen notebookların, 
en  önemli problemi ise ağırlıktır. Bu yüzden kablosuz erişim imkanları dahilinde kullanılsa bile, tam olarak 
mobilite sağlayıp sağlamadığı şüphelidir. Ancak hem pazar payının önemli olması, hem de diğer cihazlardan 
daha önemli fonksiyonlara sahip olması nedeniyle halen ciddi kullanım alanı bulmaktadır.  
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Özellikle geçtiğimiz aylarda çıkan Intel Centrino sistemlerde hem daha uzun şarj süreleri, hem de dahili 
wireless erişim imkanları sayesinde, notebooklar da kablosuz erişime hazır halde piyasaya çıkmaktadır. Bu 
sayede şimdiye kadar daha çok çevrimdışı mobil özellikleri ile öne çıkan notebooklar, bundan sonra çevrimiçi 
kullanımları ile de öne çıkacaktır. 

 
Mobil Erişim Teknolojileri 

Mobil erişim teknolojileri genel olarak iki grupta incelenebilir. Bunlar GSM şebekelerinin kullandığı 
hücresel teknolojiler ve kablosuz teknolojilerdir. Kablosuz teknolojler, daha çok yerel alan ağlarında 
kullanılmaktadır. Tablo 2’de de görüleceği üzere kapsama alanları da çok geniş olmayan bu teknolojilerin en 
önemli özelliği yüksek bant genişliği sağlaması ve burada kullanılan erişimin en azından erişim noktasına kadar 
genellikle ücretsiz olmasıdır. Bu teknolojiler mobil eğitimin daha çok kampus içi uygulamaları için uygundur. 

 

Teknoloji 
Kapsama Alanı 
(Ortalama) 

Hız Maliyet Frekans 

802.11a 50 m 54 Mb/s Yüksek 5 GHz 

802.11b 100 m 11 Mb/s Orta 2,4 GHz 

802.11g 50 m 54 Mb/s Orta 2,4 Ghz 

Home RF 50 m 11 Mb/s Orta 2,4 GHz 

Bluetooth 10 m 1 Mb/s Düşük 2,4 GHz 

 
Tablo 2 : Kablosuz Erişim Teknolojileri 
 

Tablo 3’de görülen hücresel teknolojiler ise çok daha geniş alanları kapsamasına rağmen hem düşük bant 
genişliği, hem de bunların kullanımının hemen her zaman ücretli ve bazen de çok yüksek ücretli olmasıdır. 
Ancak tüm teknolojilerde olduğu gibi bunların da yaygınlaştıkça ucuzladığı görülecektir. Bu teknoloji geniş 
kapsama alanı nedeniyle her yerden eğitim materyallerine ulaşımı sağlayarak sınırları ortadan kaldırmaktadır. 

 

Teknoloji Frekans Aralığı Bant Genişliği 

2G (GSM) 900-1800-1900 9,6 – 28,8 kbps 

2,5G (GPRS) 900-1800-1900 171,2 - 384 kbps 

3G (UMTS) 1900 – 2200 2,000 kbps 

 
Tablo 3 : Hücresel Erişim Teknolojileri 
 
 

Mobil Cihazların Eğitimde Kullanım Şekilleri 
Mobil cihazların temelde iki kullanım şekli vardır; offline ve online. Her ikisinin de kendine göre 

avantaj ve dezavantajları vardır.  
 

j. Offline (Çevrimdışı) 
Çevrimdışı eğitimin avantajları; hız, maliyet ve daha çok mekan bağımsızlığı sağlamasıdır. Herhangi bir 

bilgiye erişim anında, bilgiler doğrudan cihaz üzerinden geldiğinden, çok hızlı gelmektedir. Ayrıca bir bağlantı 
söz konusu olmadığı için, bağlantı ücreti ve maliyet de yoktur. Mekan bağımsızlığının daha çok olmasının sebebi 
ise kapsama alanı gibi bir problem olmamasıdır. 

 
k. Online (Çevrimiçi) 

Çevrimiçi eğitimin de önemli avantajları mevcuttur. Bunları da güncellik, teorik olarak sınırsız bilgi ve 
senkron eğitim imkanı şeklinde sıralayabiliriz. Burada en önemli konulardan birisi fayda/maliyet analizini uygun 
şekilde yaparak ihtiyaca göre bu imkanı kullanmaktır. Ancak gelecek yıllarda mobil cihazlarla sürekli çevrimiçi 
kalmanın maliyetinin çok düşük olacağı beklenmektedir. Bu sayede 24 saat çevrimiçi olduğu halde kullanıcılar 
eğer hiç veri alışverişi yapmazlarsa hiç ödeme de yapmayacaklardır.  

 
SONUÇ 

Eğitimde mobil cihazların kullanımı, uzaktan eğitimde hedeflenen asıl amaçları sağlamak için gerekli 
stratejik teknolojilerden biridir. Ancak birçok konuda yapıldığı gibi burada da “eğitim” odaklı olmaktan, 
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“teknoloji” odaklı olmaya doğru bir kayma meydana gelirse, beklenen faydanın gerçekleşmeyeceği gibi, tam 
aksi bir neticeyle karşılaşmak olasıdır.  Bu nedenle teknolojinin bir amaç değil sadece araç olduğu gerçeği 
unutulmadan planlar bu anlayışa göre yapılmalıdır.  
 
Mobil erişimli cihazların eğitimde kullanılmasının çeşitli yararlarının zamanla görüleceği düşünülmektedir. Bu 
yararlarının görülmesi ile kullanımı da her geçen yıl önemli oranda artacaktır. Örneğin; Wake Forest Üniversitesi 
Baptist Medical Center’de üçüncü sınıfta okuyan yaklaşık yüz kadar öğrenciye kablosuz erişimli el bilgisayarı 
verilmiş ve bu sayede hem gerektiği zaman referans bilgilere, hem de hasta ile ilgili bilgilere erişme imkanı 
sağlanmıştır. Bu sayede bilgiye gerektiği yerde ve zamanda erişme şansı bulan öğrencilerin öğrenmeleri de 
kolaylaşmış ve bu durumdan hem öğrenciler hem de öğreticiler memnun olmuştur. Sonuçta insan hayatını 
olumlu veya olumsuz etkileyecek bir konunun öğrenilmesinin önemi ortadadır. Bu öğrenmeye katkıda bulunacak 
her türlü teknolojinin yaptığı katkının değeri ise, gerçek değerinden çok daha yüksek olacaktır.  
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ÖZET 

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanılması ve bu 
durumun kaliteyi arttırma açısından ihtiyaç halini alması “Öğretim Teknolojisi” kavramının önemini arttırmıştır.  
Bu gelişime paralel olarak öğretim ortamlarındaki etkileşimli kullanım olanakları ile her geçen gün gelişmeye 
devam eden bilgisayar yazılımları ve bu yazılımların etkinliği, eğitimde hızla ön plana çıkmaktadır.  Bu 
çalışmada; bilgisayar derslerinde kullanılmak üzere geliştirilen Macromedia Flash Eğitim yazılımı başka hiçbir 
öğretim materyali ve öğretim elemanı olmaksızın Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. sınıf 
öğrencilerinden oluşan bir öğrenci grubuna, Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersi kapsamında 2 hafta süre ile 
uygulanmıştır.  44 öğrenciden oluşan bir çalışma grubuna uygulanan ön test- son test çalışmaları sonucunda elde 
edilen ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında, geliştirilen eğitsel yazılımın bütünsel ve kullanılan yöntemler 
açısından etkinliği araştırılmıştır. Çalışma bulguları; gereksinim duyulması halinde sadece bu tür bir materyal ile 
Flash eğitiminin mümkün olabileceğini gösterirken, öğretilmesi hedeflenen tüm bilgilerin bir senaryo 
doğrultusunda ilişkilendirildiği örnek çalışmaların önemini de vurgular niteliktedir. Ayrıca, araştırma 
kapsamında yapılan bireysel görüşmeler, bu tür bir materyalde kullanılacak yöntemler doğrultusunda öğrenci 
tercihleri ve beklentilerinin belirlenmesi açısından da önemli katkılar sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar eğitimi, Simülasyon , Macromedia Flash 5  

 

THE EVALUATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE PURPOSE OF MACROMEDIA 
FLASH EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF TOTALITY AND APPLIED METHODS  
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ABSTRACT 

The continuous development of technology as well as the use of new technologies in educational 
environments and this situation becomes a need from the point of improving quality has increased the 
importance of the concept of “Education Technology”. Computer softwares and efficiency of these software 
those continue to develop day by day parallel to this development with interactive application opportunities in 
educational environments rapidly become a matter of primary importance. In this study, the Macromedia Flash 
Educational Software was applied to a student group consisting of first year students of the Computer and 
Educational Technologies Education Department within the scope of Information Technologies in Education 
course for a period of two weeks without using any other educational material and without having any instructor. 
The efficiency of developed educational software was investigated in this study from the point of view of totality 
and applied methods. It also has the characteristics that emphasize the importance of sample studies in which all 
information is interrelated within the direction of a scenario, while the findings of study indicate that Flash 
education may be possible with only such material if it is needed. Also personal interviews conducted within the 
scope of the study provided important contributions from the point of view of determination of student 
preferences and expectations within the direction of the methods those will be used in such a material.   

 

Key Words: Computer education, Simulation, Macromedia Flash 5.0  
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GİRİŞ 
Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanılması ve bu 

durumun kaliteyi arttırma açısından ihtiyaç halini alması “Öğretim Teknolojisi” kavramının önemini arttırmıştır.  
Öğretim teknolojisi, belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim için gerekli tüm bilişim 
teknolojilerinin birlikte kullanımı, öğrenme-öğretme sürecinin bu bağlamda tasarlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bilişim teknolojileri açısından bakıldığında, teknik özellikler yanında, 
öğretim ortamlarında etkileşimli bir şekilde kullanılan ve her geçen gün gelişmeye devam eden eğitsel  
yazılımlar, eğitimde hızla ön plana çıkmaktadır.  

İnsan en iyi kendi kendine yaparak öğrenir. Deneyimsel öğrenmenin kökeninde, bir hedefe ulaşmak için deneme 
yapılması, denemenin sonuçlarının alınması ve sonuçlarının kişi tarafından yorumlanarak bir sonraki denemenin 
daha başarılı yapılması yatmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel öğrenmenin gerçekleşebilmesinde, deneyden 
alınan geri dönüşün hızlı ve belirli olması rol oynar(Senge, 1990).Bu bağlamda simülasyonlar, gerçek hayatta 
kazanılan deneyim ve yanılmalar ile ulaşılabilecek uzun süreli tecrübelerin, bilgisayar tarafından canlandırılan ve 
tamamen güvenli bir ortamda kazanılmasını mümkün kılarak, öğrenmenin daha kısa sürede gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. 

Öğrenilecek bilginin ihtiyaç duyulur olması, bilginin kalıcılığı ve öğrenci motivasyonu açısından oldukça önemli 
bir faktördür.  Bu noktadan yola çıkarak, geliştirdiği MS Powerpoint ve MS Frontpage gibi uygulamaların etkili 
sunumunda Flash nesnelerine gereksinim duyan öğrenciye verilecek Flash eğitiminde, eğitsel yazılımlardan 
yararlanmak mümkündür. Böylece öğrenci; bir yandan Flash eğitiminde bireysel çalışmalarla kazanılabilecek 
bilgilere temel oluşturabilme imkanı yakalarken, öte yandan bireysel çalışmanın katkıları ve önemi konusundaki 
farkındalığını da attırabilme şansı yakalayacaktır. Tabii ki burada kullanılacak materyalin niteliği oldukça önem 
kazanmaktadır. Flash-5 gibi nesne geliştirme ve tasarım araçları eğitiminde tek başına yazılı metin kullanımının 
etkili olamayacağı açıktır. Öğrencinin her aşamasını ancak birkaç resimle izleyebileceği bu tür programların 
eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen  eğitsel yazılımlarda hangi yöntemlere yer verileceği, eğitimin daha 
etkili ve verimli olmasında anahtar rol oynayacaktır. 

 
AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitimde Bilgi 
Teknolojileri-II dersi müfredatında yer alan MS Powerpoint ve MS Frontpage eğitimi süresince, Macromedia 
Flash 5 öğretimi amacı ile geliştirilen bir eğitsel yazılımın etkinliğini incelemek olacaktır. 

Araştırma çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

• Macromedia Flash eğitiminde kullanılacak olan bir “eğitsel yazılım programı” ne tür özelliklere sahip 
olmalıdır? 

• Sadece bu tür bir materyal ile eğitim mümkün müdür? 

• Öğrencilerin, yazılımda eğitimi verilen flash nesnelerini kullanabilme düzeyleri ne olacaktır? 

• Materyalde kullanılan yöntemler açısından öğrenci tercihleri nelerdir ? 

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda geliştirilen yazılımda, Bire-Bir Eğitim programı (tutorial) ve 
simülasyon yöntemleri kullanılmış, ekran görüntü kayıtlarının yer aldığı video görüntülerine yer verilmiştir. 

 
Bire-Bir Eğitim Programları(Tutorials) 

Öğrenciye konuları aktaran, bilgiyi en iyi şekilde ileterek gerektiğinde geri dönüt sağlayabilen, 
programlardır. İyi bir Bire-Bir Eğitim Programı, öğrenciye bilgiyi etkili bir şekilde sunabilen ve öğrencinin 
içeriği öğrenebilmesi için gerekli alıştırma ve uygulamaları yapmasını sağlayabilen programlardır. Bu tür 
programlar öğrenci merkezli eğitim baz alınarak hazırlanmıştır. Bu tür programların seçiminde öğretmenlerin 
çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü öğrenciye konuyu oldukça iyi bir şekilde iletebilen eğitim 
programları olduğu gibi, aksine öğrenciyi olumsuz yönde etkileyen ve başarısız olmasına neden olan eğitim 
programları da bulunmaktadır (Şahin. Yıldırım, 1999: 59). 

 
Benzeşim Programları (Simulations) 

Uzmanlar benzeşim programlarını ‘gerçeklerden süzülmüş çalışma ve analiz amaçlarıyla basite 
indirgenmiş bir fiziksel yada sosyal sürecin çalışan modeli” olarak tanımlarlar.  Öğretim teorileri açısından 
bakıldığında Benzeşim Programları, öğrenciye yeni bilgi kazandırmakla birlikte varolan bilgileriyle yeni 
öğrendiği bilgiler arasında ilişki kurmasını da sağlamaktadır.  Böylece; öğrenci öğrendiği bilgileri yorumlayarak 
uzun süreli belleğe depolama imkanı bulur.  (Şahin ve Yıldırım, 1999).  
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Simülasyonları öğretilenin “ne” ve “nasıl” olması durumuna göre iki ana gruba ayırmak mümkündür.  Bir şey 
hakkında bilgi veren simülasyonlar, fiziksel ve tekrarlayan simülasyonlar olarak adlandırılan iki alt gruba 
ayrılırken, bir şeyin nasıl yapılacağını öğreten simülasyonlar ise, yöntemsel ve durumsal simülasyonlar olarak iki 
alt grup oluşturur. Eğitsel simülasyondan kastedilenin ne olduğunu anlamak ve ortak bir terminoloji geliştirmek 
açısından simülasyonları türlerine ayırmak yararlı olmakla beraber, çoğu zaman bir simülasyonu tek bir tür 
kapsamında düşünmek mümkün olmamaktadır.  Bu tür simülasyonlar için birden çok simülasyon türünün 
sentezinden oluşmuştur demek mümkündür (Alessi ve Trollip, 2001).  

Fiziksel Simülasyonlar:Bilgisayar ortamında bir fiziksel nesne veya fenomenin ekranda temsil edilmesi ve 
bireyin buna ilişkin bilgileri elverişli bir ortamda kazabilmesi sağlanır. Bir elektrik devresinde akım ve volt 
değerlerini ölçebilmek amacı ile geliştirilmiş ampermetre ve voltmetre simülasyonları,  fiziksel simülasyonlara 
örnek olarak verilebilir.  

Tekrarlanan (süreç) Simülasyonlar:Bir olay veya nesne hakkında bilgi vermek açısından fiziksel 
simülasyonlara benzemekle birlikte, kullanıcının olaya müdahale edebiliyor olması temel farklılığı oluşturur. 
Bireyin deneyi farklı değişkenlerle tekrar tekrar gerçekleştirerek, modeli veya süreci kendisinin keşfetmesi 
hedeflenir. Öğrencilere yöntem ve usuller veya konular hakkında gözle görülmeyen ortamlar sunabildiği gibi 
zamandan bağımsız olarak çalışabilir olması eğitim açısından büyük önem taşır. Örneğin elektron hareketi için 
geliştirilmiş bir simülasyon bu tür simülasyonlara örnek olarak  verilebilir.  

Yöntemsel Simülasyonlar:Bir hedefe ulaşmak için gerekli davranış ve işlem sırasının öğretilmesi amaçlanır. 
Çoğu zaman fiziksel simülasyonlar ile birlikte kullanılmakla beraber, fiziksel simülasyonların burada sadece bir 
araç olduğu unutulmamalıdır. Pilot veya şoför eğitimde kullanılabileceği gibi laboratuar uygulamalarından önce 
öğrencilere konuyu tanıtarak ön hazırlık yaptırabilmek  için de kullanılabilir. 

Durumsal Simülasyonlar:İnsanların farklı durumlardaki davranış ve tepkileri üzerine kurulmuş bir türdür. 
Burada öğrencinin değişik durumlar karşısında alternatif çözümler sunması ve sonuçlarını görmesi amaçlanır. 
Kullanıcının kararları ve öğrenme durumuna göre, her durumda dönüt-düzeltme verilir. Bazı durumlar için 
eğitimsel oyun programları (macera oyunları gibi) bu tür simülasyonlara örnek olarak verilebilir.   

 

BENZEŞIM PROGRAMLARININ BAŞARILI OLMA NEDENLERI VE BU BAŞARIYI ETKILEYEN 
FAKTÖRLER 

Günümüzde bilgisayarlar, görsel ve deneysel bilgi ortamı konusunda eğitime büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Lodding (1983) bir insan beyninin görüntü hafızası ve görüntüyü algılama kapasitesinin son 
derece güçlü olduğunu ifade ederken, Pettersson (1993) yaptığı deneyler sonucunda bir bilginin görsel, işitsel ve 
yazılı olması durumunda en yüksek öğrenmenin olduğunu ve öğrencinin her defasında aynı görüntüye bakması 
durumunda farklı detaylar keşfettiğini kaydetmiştir.  Bu bağlamda simule edilen çevrenin fiziksel karakteri önem 
kazanacaktır.  Geliştirilecek simülasyonda, hedef kitle belirlenmeli,  simüle edilen çevrenin fiziksel karakteri, 
öğrencinin zihninde canlandırabileceği düzeyde olmasına özen gösterilmelidir (Morgan 1999). 

Etkileşimli olması ve yaparak öğrenmeyi sağlayabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen öğretim teknolojilerinden 
biri haline gelen benzeşim programlarında öğrencinin canlandırma içindeki olguları maniple etmesi,değişkenleri 
farklı koşullar altında incelemesi ve neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarması konuların anlaşılmasında anahtar 
rol oynamaktadır. Benzeşimlerdeki değişkenler ve bunları temsil eden objelerin maniple edilmesi esnasında, 
değişkenler arası ilişkiler ve objelerin reaksiyonları açık bir şekilde sunulmuyorsa, benzeşim modelinin 
öğrenilmesi zorlaşmaktadır (Mayer ve Anderson,1992).  İyi hazırlanmış bir simülasyon programında, sistemin 
işleyiş ve kontrolü hakkındaki yeterli bilgi ve açıklamalar, yönergeler yardımı ile kullanıcıya verilmek 
zorundadır. 

Bireysel eğitim imkanı ile öğrencilerin kendilerine uygun bir zamanda yani eşzamanlı veya eşzamansız olarak 
çalışmalara katılabilmeleri, öğretim kalitesini yükselten bir faktördür. Ancak benzeşim ile aktarılmaya çalışılan 
bilginin, öğrenci tarafından istenildiği kadar tekrar edilebilir, ileri-geri alınabilir olması ve bu sürecin öğrenme 
tamamlanıncaya kadar devam edebilir olması, konunun daha iyi anlaşılması açısından oldukça etkili olacaktır 
(Özdener ve Erdoğan, 2001).  

 BDÖ programları için önemli olan öğrencinin bilgiyi organize etmesi, birleştirmesi, bütünleştirmesi ve zihinde 
kodlamasına yardımcı olacak mekanizmaların tasarımlanıp inşa edilmesidir.  Ancak bütün bu bilişsel 
etkinliklerin öğrenmeye etkisini sağlayacak olan ara yüz (ekran) tasarımıdır (Shneiderman, 1992).  Etkili bir ara 
yüz öğrenciye uygun düzeyde kontrol hakkı tanıyacak  ve etkileşimi arttırarak programdan öğrencinin,  en üst 
düzeyde yararlanmasını sağlayacaktır.  Ayrıca ara yüz öğrenciye anlaşılır iletiler sunabilecek, dönüt ve düzeltme 
etkinlikleriyle öğrenci motivasyonunu destekleyip arttırabilecektir.  Böylece öğrenci, etkinliklerinin sonucunu 
kestirebilecek ve açıkça görebilecektir.  Canlandırma ve benzeşim mekanizmaları, konulardaki yöntemsel 
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bilgilere ilişkin adımların öğrenci tarafından kontrolüne izin verirler.  Bu tür mekanizmalar ile geliştirilecek ara 
yüzler öğrenci dikkatini çekmede başarılı olmaktadır (Kozma, 1991).  Kullanılan her türlü yazılım bireysel 
öğrenci gereksinimlerini ve öğrenci öğrenme düzeyini dikkate almadığı sürece başarılı olamamaktadır. 

Çok popüler olan canlandırma ve benzeşim yazılımları, sorgulayıcı ve keşfedici etkinliklere olanak tanıyabilen 
yazılımlar olarak hazırlanabilmektedir(Hannafin ve Peck, 1988). Benzeşimleri ve canlandırmaları yoğun olarak 
kullanan çoklu-ortam yazılımları da birden fazla bilgi temsil biçimini aynı ekranı kullanarak veya sunarak 
başarılı sonuçlar almaya çalışmaktadır (Tergan, 1997).  Ancak çoklu ortamlarda, bilgi temsillerinin işleniş sırası, 
şekli ve aralarındaki ilişkinin belirginleştirilerek verilmesi durumunda bu tür yazılımlar başarılı olabilmektedir 
(Bagui, 1998).  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Araştırma; tek grup öntest-sontest deneme modelli bir çalışma olarak desenlenmiştir.  Araştırma 

kapsamında geliştirilen Macromedia Flash Eğitim Yazılımı, başka hiçbir öğretim materyali ve öğretim elemanı 
olmaksızın çalışma grubuna 2 hafta süre ile uygulanmıştır.  Uygulama öncesinde, geliştirilen yazılımın pilot 
çalışması, örneklemde yer almayacak olan 5 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışma grubunda bulunana tüm 
öğrenciler araştırmanın amaçları hakkında bilgilendirilmiş, uygulama kapsamında ele alınan konuların dersin 
değerlendirme sürecinde yer almayacağı (ders başarı notuna etki etmeyeceği)  belirtilmiştir.  Uygulama 
sonucunda elde edilen ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında, geliştirilen eğitsel yazılımın bütünsel ve 
kullanılan yöntemler açısından etkinliği araştırılmıştır. 
 
Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  Yapılan ön çalışmada 48 kişiden oluşan 
1.sınıf öğrencilerinden, Flash 5 programı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı tespit edilen 44 öğrencinin tamamı 
araştırma kapsamına alınmıştır.  Öğrenciler; araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan yazılım programını daha 
önce hiç kullanmamıştır.   

 
Kullanılan Bilgi Toplama Araçları 

Yazılımda eğitimi verilen flash nesnelerini kullanabilme düzeylerini belirlemek amacı ile 
gerçekleştirilen uygulamalı sınav; araştırmacılar tarafından sınav öncesi oluşturulan bir uygulamanın, sınav 
süresince öğrenciler tarafından geliştirmesi üzerine planlanmıştır.  Sınav esnasında yapılacak gözlem ve 
değerlendirme sırasında kullanılmak üzere hazırlanan kontrol listesinde yer alan soruların konulara göre dağılımı 
Tablo 1. ile gösterilmiş olup, madde iç tutarlılık katsayısı (Cronbach-Alfa) .88 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1. 
Konuların Kontrol Listesindeki Dağılımı 

Konular 
Ön Test-Son Test Kontrol Listesi Soruları 

Düğme Oluşturma 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Motion Tween 7,8,9,10,11,12,13 
Shape Tween 14,15,16,17,18,19,20 

 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve öğrenci başarısı ile öğrenme düzeylerini belirlenmek amacı ile 
kullanılacak ön test son test niteliğindeki yapılandırılmış gözlem formunda 20 adet soru bulunmaktadır. 
Öğretilmek istenen konu ile ilgili temel bilgileri bilme ve uygulayabilmeye yani performans ölçmeye dayanan ön 
test, adı geçen yöntemlerden sonra öğrencilere son test olarak da uygulanmıştır.  

Öğrencinin formda yer alan soruları bilgisayar başında uygulayarak cevaplıyor olması ve iki farklı bilgisayar 
öğretmeni tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonuçları arasındaki tutarlılık, değerlendirmenin güvenirliği 
olarak düşünülmüştür. 

İki haftalık uygulama sonunda kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ve araştırmacılar tarafından 
geliştirilen mülakat planı çerçevesinde öğrencilerin yazılım, yazılım bölümleri, kullanılan eğitim yöntemi ve 
materyal ile ilgili görüşleri alınmış, veri kaybı olmaması bakımından tüm bireysel görüşmelerin ses kayıtları 
bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilmiştir 

Mülakatlar her iki araştırmacının da bulunduğu bir ortamda birlikte gerçekleştirilmiş, öğrencilerin kendilerini 
daha rahat ifade edebildikleri gözlemi sonucunda sorular, dersi veren öğretim üyesi tarafından yöneltilmiştir.  
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Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

 Araştırmada uygulanan öntest ve sontest  puanları, toplam 40 üzerinden değerlendirilmiş, her evet yani 
biliyor cevabı için 2, kısmen biliyor cevabı için 1 ve hayır yani bilmiyor cevabı için 0 puan verilmiştir. Elde 
edilen verilerin iki ortalama (öntest-sontest) oran ya da korelasyon katsayısı arasındaki farkın manidar olup 
olmadığını kontrol etmek amacı ile “eşleştirilmiş örneklemlerde (Paired Sample) t testi” kullanılmıştır.  
Toplanan veriler SPSS 10.0  istatistik paket programıyla çözümlenmiş, sonuçların yorumlanmasında  p=0.01 
anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. 

Tüm bu işlemler sonrasında programın etkinliği konusunda bilgi edinebilmek amacıyla ortalama mutlak başarı 
düzeyi hesaplanmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Yazılımın  Hazırlanması 
Birebir eğitim yazılımı (tutorial) olarak tasarlanan materyalde geliştirme aracı olarak Macromedia Flash 

5 ve Adobe Photoshop 6.0 programlarından yararlanılmıştır (Video 1).  Ekran tasarımının, araştırma kapsamına 
alınan öğrencilere hitap edecek şekilde olması hedeflenmiş ve geliştirme aşamasında öğretim tasarımı ilkelerine 
dikkat edilmeye çalışılmıştır.  Kullanım kolaylığı düşünülerek geliştirilen yazılımda bir ana ekran tasarlanarak 
bu ana ekrandan programın tüm bölümlerine ulaşım imkanı sağlanmıştır. 

Yazılım; giriş, ders listesi, anlatım, video ve simülasyon bölümlerinden oluşmaktadır.  Şekil-1 ile gösterilen giriş 
bölümünde Macromedia Flash 5 programının tanıtımı, ara yüzü, ana ekranı ve araçları ile ilgili bilgi ve örnekler 
bulunmaktadır(Ulrich, 2001).   

 

Öğrenci kontrolünü sağlamak üzere tasarlanan ders listesi bölümü; öğrencinin dilediği dersi seçerek, ilgili derste 
yer verilen anlatım, video ve simülasyon bölümlerine ulaşımını sağlamaktadır (Hannafin ve Sullivan, 1995). 
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Şekil-2 de gösterilen anlatım bölümünde öğrenci seçtiği ders ile ilgili yazılı bilgilere ulaşarak, dersin içeriği 
hakkında bilgi sahibi olmaktadır.  Anlatım bölümü tasarlanırken konunun mümkün olduğunca önemli 
kısımlarına yer verilmesi planlanmıştır.  Öğrencinin okurken sıkılmasını ya da dersi okumadan geçmesini 
engellemek amacı ile  yazı yoğunluğu en alt düzeyde tutulmaya çalışılmış, görsel objelerin kullanımına özen 
gösterilmiştir.  Statik resimlerin kullanılması durumunda anlaşılırlığın azalabileceği düşünülen bölümlerde, 
yazılı metin animasyonlar ile desteklenmiştir. 

 

Şekil-3 de gösterilen video bölümünde ise öğrenci, ilgili dersin sesli ve görüntülü olarak anlatıldığı video 
görüntülerine ulaşabilmektedir.  Özellikle uygulama aşamasında eğitime katkı sağlayacağı düşünülerek yer 
verilen video görüntüleri ile öğrencinin, geliştirilen uygulamaları izleyerek öğrenebilmesi amaçlanmıştır.  Bu 
bölümde öğrenci, kontrol düğmelerini kullanarak video görüntülerine dilediği anda müdahale edebilmekte ve 
anlayamadığı ya da tekrar izlemek istediği bölümleri defalarca izleyebilmektedir. Ekran görüntü kayıtları, 
TechSmith Camtasia Studio programı yardımı ile hazırlanmıştır.  
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Şekil-4 ve Şekil-5 ile tanıtılmaya çalışılan “Simülasyon” bölümü; öğrenciye seçtiği konu ile ilgili uygulama 
yapabilme imkanı sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Geliştirilen simülasyonlar; Flash 5 programını temsil 
ederek, kullanıcıya ilgili ortamda çalışabilme imkanı tanımaları nedeniyle fiziksel simülasyonlara örnek olarak 
gösterilebilirler. Ancak, yazılımda simülasyonlara yer verilmesindeki temel amaç; öğrenciye nesne geliştirme 
aşamalarını ve işlem sıralarını öğretebilmek olup, bu özellikleri ile yöntemsel simülasyonlar olarak 
tasarlanmışlardır. Bir Flash nesnesini geliştirme sürecinde izlenmesi gerekli tüm adımları öğreten 
simülasyonlara; Buton, Motion Tweening ve Shape Tweening bölümlerinde yer verilmiştir.  

Şekil-4’te görüldüğü üzere ekranın alt bölümünde öğrenciye uygulamanın her bir aşamasında ne yapması 
gerektiğini belirten yönergeler yer almaktadır.  
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Öğrenciye yönergede verilen işlemi tamamlama süresi olarak 15 saniye süre tanınmış, bu süre içerisinde verilen 
görevin tamamlanamaması durumunda, uyarı pencereleri kullanılarak öğrenci, yazılım tarafından 
yönlendirilmiştir (Şekil 5). Öğrencilere verilen süre uygulama öncesi yapılan pilot çalışma ile belirlenmiştir.  
Yönergede verilen işlemlerin “nasıl” gerçekleştirilebileceğini anlatmak üzere kullanılan yönlendirme 
işlemlerinin, öğrenci tarafından daha kolay izlenebilmesini sağlamak amacı ile animasyon tekniklerinden 
yararlanılmıştır. 

Şekil-6 da gösterilen “örnek çalışma” bölümünde; yazılımda eğitimi verilmek istenen konuların tamamının bir 
senaryo doğrultusunda uygulandığı örnek çalışmaya yer verilmiş ve çalışmanın uygulama aşamaları sesli video 
görüntüleri ile anlatılmıştır.  Böylece öğrenciye, yazılım aracılığı ile sunulan bilgi ve kazandırılan becerinin nasıl 
yararlı olabileceği konusunda yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Örnek çalışmada görülen “Marmara Üniversitesi” 
ve “Atatürk Eğitim Fakültesi” yazı nesneleri Flash programının motion tween, “Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği” yazı nesnesi ise shape tween özelliği kullanılarak hareketlendirilmiştir. Böylece 
öğrenciye, animasyon oluşturma yöntemlerinin bir arada kullanımı ile ilgili örnek çalışma izleyebilme olanağı 
sağlanmıştır.  Bunun yanında aynı örneğin zaman çizgisi sonuna bir düğme (buton) nesnesi eklenmiş ve 
düğmeye basılması durumunda animasyonun tekrar çalışması sağlanmıştır.  Buradaki amaç ise öğrencinin 
oluşturmayı öğrendiği düğme nesnesinin kullanım alanı ve küçük de olsa, bir animasyonun baştan başlamasını 
sağlayacak  “Actionscript” bilgisine sahip olmasını sağlamaktır. 
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Yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda geliştirilen yazılımda hedeflenen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Eğitimini aldıkları yazılımlar (MS Powerpoint ve MS Frontpage) yardımı ile geliştirecekleri projeleri, 
çeşitli animasyon teknikleri kullanarak zenginleştirebilecek düzeyde Flash 5 kullanabiliyor olmak. 

• Geliştirdikleri sunum ve web sitelerinde, tasarımı kendilerine ait olan düğmeler hazırlayabiliyor olmak.  

• Uygulama sonucunda edinilen bilgilerin, Flash eğitiminde bireysel çalışmalarla kazanılabilecek 
bilgilere temel oluşturmasını sağlamak   

• Bilgisayar eğitiminde, bireysel çalışmanın önemi ve katkıları üzerine öğrenci farkındalığını arttırarak, 
bu vesile ile motivasyon sağlamak 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bulgular bölümü iki alt bölümden oluşmaktadır.  Birinci kısımda deneysel işlemler sonucunda elde 
edilen veriler çözümlenerek yorumlanmış, ikinci kısımda ise uygulamaya katılan öğrenciler ile yapılan mülakat 
sonuçlarına yer verilmiştir. 

Ders Yazılımının  Etkinliğine İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Bu bölümde uygulama öncesi ve sonrası gerçekleştirilen öntest ve sontest verileri analiz edilmiş, buna 
bağlı olarak araştırmada yer alan sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.  Tablo 2 öntest-sontest puanları 
arasındaki farklılığı göstermekte olup, veriler incelendiğinde uygulama sonrası  sontest lehine 27 puanlık bir artış 
olduğu açıkça görülmektedir. 

Tablo 2. Öntest-Sontest puanları arasındaki fark 

Testler n  x      x s  - x ö 
En Düşük Puan En Yüksek Puan 

Öntest 44 2,57 00 36 

Sontest 44 29,57 
27 

12 40 

Öntest ve sontest puanları arasında tespit edilen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan 
ilişkili t testi sonuçları Tablo 3’deki gibidir. 
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Tablo 3. Öntest- Sontest Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Ölçüm N x       
(Ortalama) 

ss                  
(Standart sapma) 

Sd  (Serbestlik 
derecesi) 

t 

Ön Test 2,57 8,241 

Son Test 
44 

29,57 7,884 
43 -19,349* 

*p<.01 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin 40 tam puan üzerinden değerlendirilmiş olan öntest puanları ile sontest 
puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir [t(43)=-19,349 p<.01].  Bu sonuçtan hareketle, deneysel 
işlem süresince uygulanan ders yazılımının, öğrenci öğrenmelerine olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir. 

Araştırmanın bir diğer aşaması; öğrencilerin kazanılan bilgileri kullanabilme düzeyini belirlemek üzere  
araştırma tarihinden 3 hafta sonra gerçekleştirilmiştir.  Eğitimde Bilgi Teknolojileri-II dersi kapsamında 
öğrencilerden, Microsoft Powerpoint programı kullanılarak, kendileri tarafından belirlenecek bir konuda  eğitsel 
materyal olarak kullanılabilecek bir sunum geliştirmeleri istenmiştir. Tablo-4 Öğrencilerden geliştirmeleri 
istenen proje konularını ve proje kapsamında kullandıkları flash nesnelerini göstermektedir. Geliştirilen 
sunumlar değerlendirildiğinde; proje konusunda herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen öğrencilerin 
%11,4‘ ünün Flash öğretimi amaçlı bir materyal geliştirdikleri gözlenmektedir.   

Tablo 4. Öğrenci projeleri ve Flash nesnelerini kullanım düzeyi 

Power Point ile Geliştirilen  
Projeler    

Flash-5 Nesnesi Kullanan Öğrenci Sayısı 

Konu Öğr. Sayısı 
(%) 

Motion 
Tween 

Shape 
Tween 

Buton Action 
Script 

Herhangi     
biri 

Tamamı Yeni   
Bilgi 

Power Point  10(22,7) 6 5 6 3 7 3 1 

Excel           12(27,3) 5 4 2 2 8 2 1 

Flash  5(11,4) 5 5 5 5 5 5 5 

Bilg.Don.  6(13,6) 2 2 2 1 3 1 0 

Access 5(11,4) 3 3 1 1 4 1 0 

HTML  4(9,1) 1 0 1 0 1 0 0 

Asp  2(4,5) 0 0 0 0 0 0 0 

        Toplam         44 22 19 17 12 28(63,6) 12(27,3) 7(15,9) 

 

Tablo-4 incelendiğinde örneklemde yer alan 28 adet öğrencinin (%63,6) geliştirdikleri projede, Flash programına 
ait herhangi bir nesne (animasyon, buton, action script)) kullanırken, %27,3ünün ise yazılımda eğitimi verilen 
tüm nesneleri kullandıkları görülmektedir. Bu durumda; örneklemde bulunan öğrencilerin %63,6 sı için  
uygulama ile kazanılan bilgileri, kullanabilme aşamasında kaldıkları söylenebilir. Bunun yanında, Flash-5 
konusunda geliştirilen 5 adet materyalin tamamında, uygulamada yer verilen konular yanında yeni edilen 
bilgilerin de bulunduğu tespit edilmiş, çalışma grubunda bulunan öğrencilerin %15,9’unun  kazanılan bilgilere 
yeni bilgiler ekleyebilecek düzeye eriştikleri gözlenmiştir. 
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Ders yazılımına ilişkin öğrenci görüşleri ve mülakat sonuçları 

Uygulama sonrası kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile öğrencilerin yazılım, yazılım 
bölümleri ve aldıkları eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmış, bu görüşmelerde öğrencilere programın 
içerik ve görsel tasarımına yönelik sorular yöneltilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere yazılım; anlatım, video ve simülasyon bölümlerinden oluşmakta idi. Yapılan sınav 
esnasında, sadece yazılı anlatım bölümünde yer verilip, video ve simülasyon ile desteklenmemiş  easing 
konusunun öğrenilme düzeyini belirlemek amacı ile öğrencilerden easing parametresini kullanmaları istenmiştir. 
Materyalde shape tweening bölümünde bulunan easing parametresi, geçiş hızı ayarları için kullanılmaktadır. 
Tablo-5 konu ile ilgili sınav ve mülakat sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 5. Easing konusu ile ilgili  son-test ve mülakat sonuçları 

Soru Evet (%) Hayır(%) 

Hayır yoktu  (16) 

Evet vardı (35) 

 

Easing olayını biliyor 
mu? 

 

3 

 

Materyalde easing konusu ile 
ilgili bir bölüm var mıydı? 

Bilmiyorum (46) 

Toplam 3 97 

Sınav sonuçları; örneklemde bulunan öğrencilerin sadece %3’ünün ilgili ayarları yapabilirken, %97 sinin ise 
easing olayını bilmediğini göstermektedir. Esaing konusu ile ilgili soru bazında başarısızlığın sebeplerini 
araştırmak amacı ile yapılan bireysel görüşmelerde öğrencilere, “Materyalde easing konusu ile ilgili bir bölüm 
var mıydı?” sorusu sorulmuş, böylece öğrencilerin konu ile ilgili yazılı metni okuyup okumadıkları belirlenmeye 
çalışılmıştır.  Mülakat sonuçları incelendiğinde, ilgili soruya “bilmiyorum” ve “hayır yoktu“ yanıtları veren 
öğrencilerin (% 62) yazılı metni hiç okumadığı tespit edilmiş, mülakat esnasında yapılan ses kayıtları 
tarandığında öğrencilerin konu ile ilgili olarak 

 “Bu tür materyallerde yazılı kısmı genellikle atlarım”, “Çoğu zaman sadece göz gezdirerek geçerim…” 

şeklinde ifadeler kullandıkları belirlenmiştir.  “Evet vardı”  yanıtı veren öğrenciler (%35) ise yazılı metni 
okuduklarını, ancak hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir.  Bazı öğrencilerin metni birkaç kez okudukları halde 
hatırlayamamış olmaları ise dikkat çekicidir.   

Mülakat esnasında; materyalde yer alan bölümler konusunda öğrenci tercihlerini belirlemek amacı ile sorulan 
“yazılımda hangi bölümün öğrenmenizde daha fazla etkili olduğunu düşünüyorsunuz ?” sorusuna verilen 
cevaplar Tablo-6 ile gösterilmeye çalışılmıştır.  Verilen cevaplar doğrultusunda, mülakata katılan öğrencilerin 
%42’sinin video, %58’inin ise simülasyon bölümünü tercih ettikleri görülmektedir.  Yine burada da hiçbir 
öğrencinin anlatım bölümünü seçmemiş olması önceki sonucu doğrular niteliktedir. 

Tablo 6. Materyalde yer alan bölümler konusunda öğrenci tercihleri 

Soru Anlatım (%) Video(%) Simülasyon(%) 

Daha kısa sürede 
öğrenilebiliyor(14) 

Uygulamalı olarak çalışmayı 
daha çok seviyorum (14) 

Kullanımı kolay(20) Daha Eğlenceli(5) 

Simü. kullanılabilmesi 
için gerekli(8) 

Öğrendiğimi unutmuyorum(17) 

“yazılımda hangi 
bölümün öğrenmenizde 
daha fazla etkili 
olduğunu 
düşünüyorsunuz ?” 

 

0 

 Eksiklerimi görebiliyorum(22) 

Toplam 0 42 58 

Simülasyon bölümünün daha fazla tercih edilme sebebi araştırıldığında öğrencilerin uygulama yaparak  
çalışmayı daha çok tercih ettikleri ve deneyerek öğrenmenin kalıcı öğrenmede önemli bir faktör olduğunu 
düşündükleri belirlenmiştir.  Örneklemde bulunan öğrencilerin % 22’si , simülasyonlar yardımı ile öğrenmede 
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oluşan eksik ve yanlışları görerek düzeltme fırsatı yakalayabildikleri düşüncesindedirler. Video bölümünü tercih 
eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu  kullanım kolaylığı nedeniyle bu tür bir tercihte bulunduklarını ifade 
ederken, bir kısmı ise öğrenmenin daha kısa sürede gerçekleştiğini düşünmektedir. Bazı öğrenciler, simülasyon 
uygulamasından önce video görüntülerinin mutlaka izlenmesi gerektiğini, böylece simülasyon kullanımının 
kolaylaşacağı kanaatinde olduklarını belirtmişlerdir(%8).   

Yazılımda; öğretilmek istenilen tüm konuları kapsayan ve öğrenciye kazandığı bilgileri nerede ve nasıl 
kullanabileceği konusunda yardımcı olabilmek amacı ile bir örnek geliştirilmiş, bu örneğin nasıl geliştirildiği 
video görüntüleri yardımı ile adım adım anlatılmaya çalışılmıştır.  Mülakat sırasında, geliştirilen bu örnek 
çalışma ile ilgili öğrenci görüşlerini belirlemek amacı ile sorulan “Yazılımda tüm konuları kapsayan bir 
örneğin yer alması sizce gerekli mi?” şeklindeki soruya, Tablo.7 de görüldüğü üzere; %94’ü olumlu katkı 
sağladı, %6’sı ise “herhangi bir olumlu yada olumsuz etkisi olmadı” şeklinde cevap vermişlerdir.   

Tablo 7. Örnek uygulama ile ilgili öğrenci görüşleri 

Soru Evet(%) Hayır(%) 

Ne öğreneceğimi önceden bilmek(20) 

Konular arasında bağlantı kurmak(24) 

Motivasyon(5) 

“Yazılımda tüm 
konuları kapsayan bir 
örneğin yer alması sizce 
gerekli mi? ” 

Gerçek bir uygu. baştan sona görmek(45) 

Gerçek öğrenmede 
öğrenci kendi 
kendine 
yapabilmeli(6) 

Toplam 94 6 

 

Olumlu katkı sağladığını düşünen öğrencilerin büyük çoğunluğu, kazanılan tüm bilgilerin bir arada kullanıldığı 
bir örnek çalışmanın, konular arasıda bağlantı kurabilmek açısından yararlı olduğu görüşündedirler. Nitekim, 
yapılan mülakat esnasında öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim sonunda neler yapabileceklerini öğrenebilmek 
amacı ile materyalde ilk inceledikleri bölümün bu bölüm olduğunu ifade etmiş, bir kısmı ise(%5) bu durumu 
motivasyon açısından gerekli görmüşlerdir.  

SONUÇ 

Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersi kapsamında Microsoft Office uygulamaları hakkında bilgi sahibi 
olup, geliştirdiği uygulamaların etkili sunumunda Flash nesnelerine gereksinim duyan öğrenciye ihtiyaçları ve 
tercihleri doğrultusunda geliştirilen bir materyal desteği ile eğitim vermenin mümkün olacağı, en azından temel 
düzeyde öğrenmenin gerçekleşebileceği söylenebilir.  

Kullanıcının her aşamasını ancak birkaç resimle izleyebileceği  bu tür bir programda, video görüntüleri 
sayfalarca metin ve resim ile anlatılacak bir konunun, çok daha anlaşılır ve kısa sürede öğrenilmesini 
sağlayacaktır. Nitekim yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin büyük bir bölümünün sadece yazılı metin ile 
verilip, animasyon ve simülasyon ile desteklenmemiş konuları (easing konusu ) okumadıkları, okuyan 
öğrencilerin ise sınav esnasında hatırlayamadıkları tespit edilmiştir.  Bu görüşler ve araştırma sonuçları ışığında 
ders sunumlarında ve özellikle eğitsel yazılımlarda, konunun yazılı olarak anlatılması yerine mümkün olduğunca 
şekil animasyon vb. görseler öğelere yer verilmesi, eğer varsa yazılı ders materyallerinin ses ve video kayıtları 
ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Nesne geliştirme programlarının etkili eğitiminde animasyon ve video görüntüleri kullanmak, günümüzde öne 
çıkan yöntemler arasında sayılabilir. Tüm bunların yanında, deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirebilme özelliği ile 
tercih edilen bir diğer öğretim teknolojisi olan simülasyonların da Flash-5 eğitiminde etkili olabileceği açıktır. 
Kullanım kolaylığı ve daha kısa sürede öğrenmenin gerçekleşebildiğini düşünen öğrenciler, eğitsel materyalde 
video görüntülerinin yer alması gerektiğini ifade ederken, deneyerek öğrenme ile kalıcı öğrenmenin 
gerçekleşeceğini düşünen öğrenciler ise simülasyon bölümünü daha etkili bulmuşlardır.  Bu durumda; eğitsel 
amaçlı kullanılacak bir yazılımda gerek video gerekse simülasyonların bulunması, farklı tercihleri olan 
öğrenciler açısından yaralı olacaktır. Ayrıca kullanım kolaylığının önemini vurgulayan araştırma bulguları, 
simülasyonların kullanım kolaylığını sağlayacak yardımcı programlar ile desteklenmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Yaparak öğrenme ile kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceğini düşünen, ancak kullanım kolaylığı 
nedeniyle video görüntülerini tercih eden öğrenciler  açısından bu durum, tercihlerin belirlenmesi aşamasında 
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önem kazanacaktır. Nitekim öğrencilerin bir kısmı, video görüntülerini; simülasyon kullanımını öğrenmede bir 
araç olarak görmektedirler. 

Araştırmada tespit edilen bir diğer önemli nokta ise bu tür eğitsel yazılımlarda; tüm bilgilerin ilişkilendirilmesi 
ile oluşturulan senaryolar doğrultusunda geliştirilecek örnek çalışmaların yer alması gerekliliğidir. Yazılımda 
anlatılan tüm konuları kapsayan bir örnek çalışmanın bulunması; bilginin  nerede ve nasıl kullanılabileceğini 
görmek, konular arasında bağlantı kurabilmek ve bir uygulamanın baştan sona geliştirilme aşamalarını 
görebilmek özellikleriyle, öğrencilerin dersi anlama düzeylerine katkı sağlamıştır. Özellikle yazılım kapsamında 
ele alınan nesnelerin artması ve geliştirilmesi hedeflenen uygulamaların karmaşık bir hal alması durumunda, bu 
tür örnek çalışmalar, öğrenciler açısından oldukça yararlı olacaktır.  

Uygulanan ders yazılımı ile ilgili olarak öğrenci görüşleri dikkate alındığında, yazılımda  en çok beğenilen 
yönün, uygulama yapılabilme imkanı tanıyan simülasyon bölümü olduğu ancak araştırma kapsamında ele alınan 
öğelerin daha da artırılması yönünde beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu tür materyal kullanımının 
öğrenci motivasyonu açısından olumlu etkileri, literatürdeki pek çok araştırma sonucunu doğrular niteliktedir. 

Yapılan çalışma sonuçlarına göre yazılımda yer verilen video görüntülerini izleyerek, ilgili  uygulamaları yapan 
öğrenci Flash-5 programı hakkında temel bilgi sahibi olabildiği gibi daha sonra bu öğrendiklerine kendisi de yeni 
bilgiler ekleyebilmektedir.  Nitekim araştırma bulgularına göre;  çalışma grubunda bulunan öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğu edinilen bilgileri kullanabilme becerisi kazanırken, bir kısım öğrenci Flash-5 programı hakkında 
yeni bilgiler de edinmiştir. 

Öğrencilerden alınan dönütler uyarınca geliştirilen materyalin, Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersi açısından 
yararlı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir bölümü bundan sonraki eğitimleri sürecinde derslerin bu 
tür materyallerle desteklenmesini faydalı bulmakta ayrıca materyalin, IV yarıyılda alacakları Flash dersi için 
temel oluşturduğunu düşünmektedir. Yöntemin etkili, zevkli ve motive edici olduğunu düşünen öğrencilerin 
tamamı, uygulamanın ders notunu etkilememiş olmasını,  bu düşünceye sahip olmalarında temel faktör olarak 
gördüklerini ifade etmişlerdir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak; Flash 5 kullanılarak hazırlanan ve yine Flash programını 
öğretmeyi amaçlayan ders yazılımının, öğretici özelliğe sahip olup, eğitime katkı sağladığı ve bunun yanında 
öğrenciler tarafından zevkle ve istekle kullanıldığı söylenebilir. Bu yönüyle hazırlanan ders yazılımı öğretim 
sürecinde kullanılabilir niteliktedir.  

Araştırmada elde edilen tüm bulgular öğretimde eğitim yazılımlarının öğrenci başarısı üzerine olumlu etkileri 
olduğunu göstermekle birlikte, bu tür yazılımların doğru kullanılabilmesi de önemli bir faktördür. Nitekim; 
öğrencileri bilgi çağında başarılı kılacak, teknoloji kullanabilir kişiler olarak yetiştirecek öğretmenin, nitelikli 
yetişmiş ve bilgi teknolojileri hakkında yeterli donanıma  sahip olması kaçınılmaz bir zorunluluktur.  
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